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Toimintaa ja tapahtumia tiedossa
Toiminnantäyteinen vuosi on pyörähtänyt mukavasti käyntiin. Tätä kirjoittaessa olympialaiset (joista saamme kuusi
mitalia) ovat ovella ja jo ennen sitä saimme puolustusvoimien ylipäällikön seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Presidentinvaalit käytiin rauhallisesti ja populistisia
ylilyöntejä ei kenenkään ehdokkaan vaalityöhön sisältänyt. Reserviläisiä ilahdutti se, että kukaan ehdokkaista ei kyseenalaistanut koko maan puolustamista,
saati yleistä asevelvollisuutta. NATO
kannanotot toki jakoivat joukkoa. Ensimmäiselle kaudelleen presidentti Sauli Niinistö ponnisti vahvan taloustietämyksen varassa; olihan hän toiminut
muun muassa valtionvarainministerinä
ja Euroopan investointipankin varapääjohtajana. Nyt vaalikamppailua leimasi ulko- ja turvallisuuspolitiikka, johon
Niinistö vastasi vakuuttavasti. Suomen
Sotilas -lehden haastattelussa Niinistö painotti tärkeimpänä asiana maanpuolustustahdon ylläpitämistä Suomen
puolustuskykyä arvioitaessa. Tähän me
reserviläiset voimme vaikuttaa omalla
esimerkillämme ja vaikkapa jäsenhankintaa tekemällä.
Reserviläisliiton työsarkaa on ollut viime ajat aselain valmisteluun liittyvä vaikuttaminen. Liitto on toiminut asiassa
siten, että me olemme edelleen halut-

tu keskustelukumppani ja asiantuntija
tässäkin asiassa. Uskon, että tällainen
lähestymistapa kantaa paremmin hedelmää, kuin se, että lähdetään uhkailemaan kansalaistottelemattomuudella.
Viimeksi liiton edustajat vierailivat puolustusministeri Jussi Niinistön luona.
Puolustusvoimat ja puolustusministeriö
ymmärtävät reserviläisten tarpeen reserviläiskivääristä. Keväällä asiaa vietäneen
kansalliseen lainsäädäntöön, jolloin kansanedustajamme joutuvat miettimään,
miten tulkitaan EU-asedirektiiviä. Reserviläisliitolla on yhtenä työryhmänään
yhteiskuntasuhteiden työryhmä ja sinne valittiin tammikuun liittohallituksen
kokouksessa liiton puheenjohtajiston
lisäksi Jussi Viljanen Oriveden reserviläisistä, joten piirimmekin on vahvasti
mukana tässä vaikuttamistyössä. Työryhmään kuuluu lisäksi joka puolueen
kansanedustajia sekä liike-elämän johtohahmoja.
Myös laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on muuttumassa. Sen osalta
jännitetään, mikä on MPK:n tulevaisuus
ja miten jatkossa sijoittamaton reservi
pääsee halutessaan harjoittelemaan. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty siviilikriisinhallinnan osalta ns. koulutuspolkua.
Piiritasolla toimintaa on luvassa runsaasti. Tammikuussa piirihallituksen

edustajia kävi vierailulla Sakon asetehtaalla Riihimäellä. Toinen retki järjestetään huhtikuussa. Tutustumisen arvoinen kohde sellaisillekin, jotka eivät
ammuntaa harrasta. Yhdistysten välisen
kevätkisan järjestelyt ovat Tampereen
Reserviläisten hoidettavana. Pirkkalan
Reserviläiset otti viime vuonna kopin
RESUL:n tarjotessa pilkkimestaruuskisoja ja niinpä ne järjestetään lauantaina 10.3. Pirkkalan Vähäjärvellä. Sinne kaikki mukaan ahvenia narraamaan!
Pirkkala kunnostautui muutoinkin, sillä
se voitti varsin ylivoimaisesti jäsenhankintakisan suurten yhdistysten sarjassa.
Jäsenhankintakilpailu on käynnissä tänäkin vuonna ja kevät on otollista aikaa
saada uusia jäseniä, kun käytettävissä on
lähes koko vuoden edut eli lehdet, tapahtumat jne.
Hyvää saalista toivotaan myös sotaveteraanien lipaskeräyksen valtakunnallisena tempauspäivänä, joka sekin on 10.3.
Toki keräysaika on koko vuoden, joten
erilaisissa kylätapahtumissa on hyvä jalkautua liikkeelle lippaiden kanssa.
Puolustusvoimat täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja eri puolilla maata on
120 juhlavuoden tapahtumaa. Puolustusvoimien 16 paikkakunnalla kiertävä, musiikkia sisältävä Kesäkiertue ehtii
Tampereelle 6. kesäkuuta. Myös vuo-

den 1918 tapahtumia muistellaan pitkin
vuotta lukuisilla paikkakunnilla. Historiasta kiinnostuneille löytyy siis valtavasti erilaisia näyttelyitä, luentoja ja muita
tapahtumia.
Itse odotan jännittyneenä toukokuuta.
Posti nimittäin kantoi kotiin kertausharjoituskutsun. Nähtävästi kelpaa palvelukseen hieman varttuneempikin taistelija. Latasin heti kännykkääni saatteessa
mainitun MarsMars -sovelluksen, vastasin kuntotestikyselyyn, jonka perusteella sovellus laati minulle tehokkaan Tukitaistelija -nimisen kunto-ohjelman.
Näin olen sopivasti iskussa, kun kahden
päivän koitos on edessä.
Aktiivista kevättä kaikille – nähdään
tapahtumissa!
Jussi Mäkitalo
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry

Nuorten toimintaan panostetaan
jatkossa entistä enemmän
Satavuotisjuhlat jatkuvat, kun tulevana kesänä Suomen Puolustusvoimat
juhlistavat 100 vuotiasta taivaltaan.
Tähän juhlintaa liittyy useita tapahtumia kuluvan vuoden aikana eri puolella Suomea. Reserviupseerit ehtivät hieman edelle jo ennen vuoden vaihdetta
sillä 28. joulukuuta juhlistettiin Vimpelin Sotakoulun 100 vuotta sitten alkanutta ensimmäistä kurssia. Tästä alkoi itsenäisen Suomen reserviupseerien
koulutus, joka vakiintui vuonna 1920
ensimmäiseen Haminassa alkaneeseen
kurssiin.
Arvokkaiden merkkipaalujen saavutusten ohessa on meidän koko ajan
tarkasteltava myös tulevaa. Loppuvuodesta 2017 Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksenä ”Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2017” (YTS2017),
sekä ”Sisäisen turvallisuuden strategian”. Näissä strategioissa sekä Valtioneuvoston kanslian tekemässä selvityksessä
”Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena” ja ”Maakuntalakiehdotus” on kuvattu järjestöille

ja vapaaehtoisille toimijoille aiempaa
selkeämpi rooli turvallisuustoimijoina.
Kokonaisturvallisuus on suomalaisen
yhteiskunnan varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen
ja kansalaisten yhteistyönä. MPK jäsenjärjestöineen on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle. Alueellisesti halutaan herättää keskustelua järjestäytymisen ja
toiminnan vaihtoehdoista, jotta järjestöt pääsisivät mukaan varautumiskoulutukseen ja toimintaan. Tässä on Pirkanmaan reserviläisillä mahdollisuus
olla mukana suunnittelemassa ja kehittämässä uutta. Lähivuosina on tavoitteena päästä suunnitelmien tekoon
ja ensimmäiset varautumiskoulutukset
sekä harjoitukset toteutettua. Vuodesta
2020 eteenpäin painopiste on kaikkien
niin viranomaisten kuin sote- ja pelastuspalvelujärjestöjen sekä muiden vapaaehtoisjärjestötoimijoiden yhteisissä
harjoituksissa ja koulutuksissa.
Nuorten toiminta ja siihen panosta-

minen on noussut keskeiseksi painopistealueeksi niin liitto- kuin piiritasollakin. Toimintakauden aluksi asiaa
käsiteltiin edellisessä piirihallituksen
kokouksessa. Aiemmin on jo päätetty, että kukin yhdistys nimeää nuorisoupseerin. Tämän lisäksi piiritasolla
halutaan yhteistoimintaa näiden nimettyjen yhdistysten nuorisoupseerien kesken. Tavoitteena on saada Pirkanmaalla toimiva foorumi nuorten
aktivoimiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Syksyllä Lahden turvallisuusmessujen yhteydessä on RUL:n toimesta tarkoitus järjestää nuorisoupseerien
koulutustilaisuus.
Toukokuussa astuu voimaan EU:n
yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) jolla
on vaikutus myös yhdistys- ja järjestötoimintaan. Tätä tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. On siis syytä viimeistään nyt
herättää keskustelu ja selvittää onko
yhdistyksen henkilötietojen käsittely
asetuksen periaatteiden mukaista. Tähän liittyy muun muassa mitä henki-

lötietoja tallennetaan, kuka tai ketkä
tietoihin pääsevät käsiksi ja käsittelee
niitä, miten tietoturva-asiat on ratkaistu yms. Jokaisella henkilöllä on oikeus
saada tietää mitä tietoja hänestä yhdistys on tallentanut. Eronneilla jäsenillä on oikeus pyytää poistamaan kaikki
sellainen tallennettu henkilötieto joiden säilyttämiseen ei ole lain mukaista
velvoitetta. Voi tuntua raskaalta, mutta
kannattaa tutustua Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkopalveluun ja sieltä
löytyviin ohjeisiin.
Toiminnallista kevättä kaikille jäsenille ja yhdistyksille!
Mikko Hörkkö
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry
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Tämä muistovuosi vie meidät
itsenäisyytemme syntysijoille
Uusi vuosi ja uudet tuulet. Tänä vuonna muistelemme maamme itsenäisyyden syntyhistoriaa monin eri tavoin.
Palaamme vuoteen 1918 jolloin kansamme jakautui kahtia ja maassamme
käytiin neljä kuukautta kestänyt ankara sota punaisten ja valkoisten välillä.
Vuosi 1918 olikin vasta itsenäistyneen
valtion koetinkivi ja sen jättämät arvet
ovat olemassa edelleen sadan vuoden
jälkeenkin.
Helmikuun 9. päivä Itsenäisen Suomen kenttätykistö ja Tykistökoulu
viettivät 100-vuotisjuhlaansa Helsingissä. Oli hienoa olla mukana Maavoimien tulivoimaisimman aselajin
juhlapäivässä. Senaatintorille koottu
kalustonäyttely esitteli kenttätykistömme upeaa kalustoa ja myös tykistömme uusin ylpeys K9FIN Moukari
-panssarihaupitsi keräsi vierelleen runsaasti ihailijoita. Kenttätykistömme
historia oli myös hyvin esillä, sillä Raskaspatteristo 1:n perinnetoimikunta esitteli veteraaniemme jatkosodassa käyttämää tykkikalustoa. Sokerina
pohjalla perinnejaoksen lumipukuiset
tykkihevoset viilettivät pitkin Senaatintoria vetäen perässään legendaarista, venäläistä kenttäkanuunaa 76 K
02 lempinimeltään ”Nollakakkosta”.
Juhlapäivänä syntyi varmasti myös
monta uutta tykkimiesuran unelmaa.
Helsinkiläisen päiväkodin lapsiryh-

män kömpiessä Raskaspatteristo 1:n savunhajuisesta komentoteltasta takaisin
päivänvaloon, kuului vakuuttava toteamus: ”upeeta”. Voisinpa olla näkemässä
tapahtuman jälkeen päiväkodin seinälle
ilmestyneet lasten piirustukset. Arvelen,
että niissä esiintyvät tykit pitkine putkineen, komentoteltta kamiinoineen ja
tykkihevoset ”muumipuvuissaan”. Tykistön 100-vuotisjuhlapäivä oli itselleni
ikimuistoinen ja yllätyksellinen sillä sain
myös vastaanottaa Suomen Kenttätykistön Säätiön myöntämän tunnustuksen
tiedotustyöstäni kenttätykistön hyväksi.
Juhlat jatkuvat Vaasassa helmikuun
lopulla jolloin vietetään näyttävästi jääkärien kotiinpaluun 100-vuotismuistojuhlaa. Vaasaan matkustan yhdessä Jääkäritykistön Killan kiltaveljien kanssa.
Ihmettelemme muun muassa näyttävää juhlaparaatia ja Puolustusvoimien
kalustonäyttelyä. Lisäksi piipahdamme
Pohjanmaan museossa, jossa on esillä
Jääkärit -näyttely. Näyttely kertoo paitsi jääkäriliikkeen historiasta myös siitä
mistä jääkärit tulivat, mitä he tekivät ja
mihin he päätyivät elämässään.
Koko vuoden ajan Puolustusvoimat
viettää toimintansa 100-vuotisjuhlaa.
Edellä mainitsemani tapahtumat kuuluvat myös Puolustusvoimien juhlavuoden tapahtumiin. Juhlavuoden teema
on: Maanpuolustus kuuluu kaikille. Vuoden aikana Puolustusvoimat järjestää yli

Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com
sata yleisötapahtumaa ympäri Suomen.
Lisätietoa Puolustusvoimien juhlavuoden ohjelmasta löydät verkkosivustolta:
puolustusvoimat.fi/sata
Millaista olisikaan varusmiehen tai
reserviläisen elämä ilman Sotilaskotia?
Myös ”Makean toiminnan joukot” juhlivat tänä vuonna toimintansa 100-vuoden merkkipaalua rantautuihan sotilaskotiajatus Suomeen jo jääkäreiden
mukana Saksasta. Pirkkalan sotilaskoti
on mukana juhlimassa Puolustusvoimien kanssa 6. kesäkuuta Tampereen Keskustorilla yhteisen 100-vuotistapahtuman merkeissä.
Muistovuosi 1918 näkyy
vahvasti Tampereella
Vapaussotaamme liittyviä erilaisia tapahtumia järjestetään ympäri maata koko vuoden ajan. Lisätietoa sodan
vaiheista ja muistovuoden tapahtumista löydät muun muassa Valtioneuvoston kanslian ylläpitämältä muistovuosi.fi
-sivustolta. Siihen mitä Tampereella tapahtui keväällä 1918 voi tutustua esimerkiksi Museokeskus Vapriikin uudistetussa Tampere1918 -näyttelyssä sekä
Tampereen Teatterin 1918 Teatteri taistelussa -näytelmässä. Näytelmän keskiössä on teatterirakennus, joka toimi
sodan aikana punaisten tukikohtana,
kunnes 4. huhtikuuta 1918 valkoiset
valtasivat sen.

Museo Milavidan näyttelyssä Suomen Kuningas mietitään, mitä jos
Suomesta olisikin tullut monarkia?
Näyttely kertoo Suomen monarkiahankkeen taustoista ja Suomen kuningaskunnan valmisteluista. Näytteillä on myös Eric O. W. Ehrströmin
suunnitelmien mukaan valmistettu
Suomen kuninkaan kruunu, joka aikanaan jäi toteuttamatta.
Tässä vain muutama pintaraapaisu. Paljon mielenkiintoista nähtävää ja kuultavaa sisältyy siis tähänkin
vuoteen, jolloin muistelemme sadan
vuoden takaisia tapahtuma maamme
historiassa, mutta suuntaamme katseemme myös luottavaisesti tulevaisuuteen.
Mukavaa kevättalvea kaikille!

DIGITAALISUUS MULLISTAA MAANPUOLUSTUSTA
Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE)
Tampereen paikallisjaoston sekä Materiaalit ja tuotantotekniikan jaoston
TURVALLISUUSMATINEA TAMPEREELLA VTT:N TILOISSA
8.5.2018 KLO 11.00–16.15
MATINEn turvallisuusmatinea kokoaa kokonaismaanpuolustuksesta kiinnostuneet
Tampereelle. Tarjolla on perusteita hybridimullistukselle ja kirkastusta hämärille
termeille. Tule itse arvioimaan, miten kyber ja trollaus kykenevät vaikuttamaan.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton (lounas ml.).
Matineapaikan osoite on Tekniikankatu 1, Tampere.
Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen kyosti.huhtala@mil.fi.
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 3.5.2018 osoitteessa
https://www.lyyti.in/digitaalisuus_mullistaa_maanpuolustusta

Marssi jatkuu: Anne Niska (oik) luovutti
puheenjohtajuuden Kirsi Tulkille.

Sotilaskotiyhdistyksen
puheenjohtajan nuija siirtyi uusiin käsiin
Pirkkalassa Satakunnan lennoston sotilaskodissa vietettiin 29. tammikuuta
lämminhenkistä puheenjohtajan vaihtotilaisuutta. Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajana viisi vuotta toiminut Anne Niska luovutti pienen,
mutta tehokkaan näköisen puheenjohtajan nuijan Kirsi Tulkille, jonka puheenjohtajapesti alkoi tammikuun alussa.
Kirsi Tulkki on yhdistyksen 11. puheenjohtaja. Hän kertoi ottavansa tehtävän
vastaan innostuneena ja luottavaisena.
Yhdistyksellä on runsaat sata jäsentä ja
kolme palkattua työntekijää. Vapaaehtoiset sotilaskotisisaret hoitavat sotilaskotia
lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin.
Anne Niska jatkaa edelleen vapaaehtois-
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toimintaa sotilaskotisisarena. Hän kertoi
omassa puheenvuorossaan muun muassa sotilaskotihistoriasta. Vuonna 2018
juhlitaankin sotilaskotityön 100-vuotista taivalta. Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys juhlistaa merkkivuotta yhdessä Puolustusvoimien kanssa 6. kesäkuuta
Tampereen Keskustorilla kaikille avoimen
yleisötapahtuman merkeissä.
Parikymmenpäinen kutsuvierasjoukko sai tietysti muiden tarjoilujen ohella maistaa aina yhtä suosittuja sotkun
munkkeja. Tilaisuudessa Pirkanmaan Reserviläispiirin kirjamuistamiset Annelle ja
Kirsille ojensi piirin puheenjohtaja Jussi
Mäkitalo.
Jussi Mäkitalo

Hyvä
maanpuolustustyön

ystävä

Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä
mahdollisuus tukea pirkanmaalaista maanpuolustustyötä
avaamalla onnittelutili haluamassasi pankissa ja
ohjaamalla sen tuotto
Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:lle.

Soita ja sovi asiasta
Toiminnanjohtaja Päivi Huotari
puh. 050 5550 728

PIIRIEN TUKI KIITTÄÄ TUESTASI
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Suinulan pyramidinmallinen muistomerkki on graniittia ja se paljastettiin
vuonna 1933. Muistomerkin huipulla on
kuvanveistäjä V. R. Rautalinin graniittiin
hakattu soturiveistos.Puheen tilaisuudessa piti kapteeni res. Hannu Wirola, joka on
myös aloittanut omat opintonsa Tampereen teknillisen opiston entisissä tiloissa.
Kunniavartiossa tilaisuuden ajan seisoivat
Kangasalan Reserviupseerikerhon jäsenet
majuri res. Markku Muranen ja kapteeni
res. Torsti Tulenheimo myös he molemmat
ovat entisiä Tekun oppilaita.
Kuvat: Sirkka Ojala.

Suinulan uhrien muisto elää
Sata vuotta sitten käydyn vapaussodan ensimmäinen terroriteko tapahtui
Markkulan talon pihamaalla Kangasalla. Suinulan verilöylyssä kuoli kaikkiaan 17 suojeluskuntalaista. Heistä
kymmenen oli Tampereen teknillisen
opiston oppilaita. Nuorin heistä vasta
17-vuotias.
Vain muutamaa päivää ennen Suinulan murhenäytelmää sosialidemokraattinen kansanvaltuuskunta oli aloittanut

aseellisen vallankumouksen. Samaan aikaan valkoisen Suomen tuolloin vielä vähäiset joukot olivat alkaneet riisua aseista venäläisiä varuskuntia Pohjanmaalla.
Punaiset valtasivat nopeasti eteläisimmän Suomen, etenkin sen suurimmat
kaupungit, myös Tampereen. Illalla 30.
tammikuuta suojeluskuntalaiset päättivät paeta kaupungista. Tarkoitus oli
päästä valkoisten joukkojen yhteyteen.
Tampereen punakaartin jäljittäjät saivat

Muistomerkille marssittiin Suomen lipun ja airuiden johdattamana kapteeni res. Janne
Kurkisen tarkassa komennossa. Tilaisuus keräsi 100-vuotismuistovuonna sadan hengen
osallistujamäärän.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat laskivat tilaisuudessa pienet nimetyt havuseppeleet jokaisen verilöylyssä surmatun oppilaan muistolle.

kuitenkin nopeasti selville suojeluskuntalaisten olinpaikan.
Tammikuun 31. päivä Markkulan talon pihamaalla syntyi piiritystilanne
ja lyhyt, noin tunnin tulitaistelu, joka
päättyi 112 suojeluskuntalaisen antautumiseen. Huolimatta Suojeluskunnan
ja punakaartin välillä tehdystä kirjallisesta sopimuksesta, jossa henki taattiin
kotiin palaaville, alkoi paikalle saapunut
venäläisten tukema turkulaispunakaartilaisten joukko silmittömän tulituksen ja
riehunnan pistimin ja miekoin.
Suinulan verilöylyssä haavoittui 26 ja
vangiksi jäi noin 50. Kuusi miestä oli ollut jo piirityksen alkaessa partioimassa
Markkulan ulkopuolella. Kymmenkunta oli päässyt pakenemaan jo tulitaistelun aikana. Verilöylystä pääsi pakoon ja
selvisi hengissä 15 suojeluskuntalaista.
Kapteeni res. Hannu Wirola toi tilaisuuden tervetulopuheessa esiin miten
Suinulan merkitys oli paljon suurempi
kuin pelkkä paikallinen kahakka. Sodan pääjoukkojen keskinäiset taistelut
eivät olleet vielä kunnolla edes alkaneet,
ja kuitenkin tapahtui tällainen verilöyly.
Suinulan verilöyly tuomittiin Ruotsin,
Englannin ja Italian konsulien toimesta.
Punaisten kannalta tapahtuma ei tiennyt hyvää edes vallankumouksen etenemiselle. Paljastihan se, että kurittomat

joukot eivät olleet alkuunkaan johtajiensa komennossa. Suinula kostettiin myös
moninkertaisesti – ei pelkästään Tampereen valtauksessa, vaan myös muilla rintamilla ja vankileireillä.
Wirolan mukaan koulujen merkitys on
toimia myös siltana perinnön siirtymisessä sukupolvelta toiselle. Tänä vuonna tilaisuudessa haluttiinkin korostaa koulutusta
ja nuoruutta ja muistaa näin erityisesti
Teknillisen opiston surmattuja oppilaita.
Peruskouluikäiset nuoremmat koululaiset Mathilda, Beata ja Adele Wirola olivat tehneet nimellä ja sinivalkoisella nauhalla varustetut pikkuseppeleet jokaiselle
surmatulle Tampereen teknillisen opiston
oppilaalle ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat laskivat seppeleet muistomerkille. Lisäksi oman seppeleensä laskivat Tampereen ammattikorkeakoulu/
opiskelijakunta sekä, Insinööri- ja arkkitehtiyhdistykset. Yhteisen seppeleen laskivat Vapaussodan Perinneliitto, Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys
ja Kangasalan reserviyhdistykset.
Tilaisuudessa kuultiin sosiaalineuvos Seppo Rantasen lausumana Heikki Asunnan muistomerkin paljastustilaisuuteen kirjottama runo. Autenttisella
tapahtumapaikalla, Markkulan talon pihamaalla kapteeni res. Janne Kurkinen
kävi läpi verilöylyn tapahtumia Suvi
Markkula ja Heidi Karves apunaan.
Kirpakasta pakkassäästä päästiin lämmittelemään ja jatkamaan keskusteluja
muun muassa muistomerkin kunnostustarpeista ja sitä ympäröivän puuston
hoitotoimista Tampereen ammattikorkeakoulun tarjoamien kahvikupposten
ja kastettavien äärelle TAMK:n tiloihin.
Tilaisuuden järjestelyt hoidettiin perinteiseen tapaan Kangasalan reservijärjestöjen, Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen, Tampereen
ammattikorkeakoulun ja Suvi Markkulan yhteistyöllä.
Hannu Wirola ja Sirkka Ojala

Autenttisella verilöylyn tapahtumapaikalla, Markkulan talon pihamaalla ratsumestarin
perinneasuun pukeutunut kapteeni res. Janne Kurkinen Kangasalan Reserviupseerikerhosta kertoi kohtalokkaan tammikuun 31. päivän tapahtumista. Kurkinen kertoi muun
muassa miten osa vangeiksi jääneistä suojeluskuntalaisista yritti piiloitua muun muassa
rakennusten kivijalkoihin, vinteille ja halkopinojen väliin.
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in memoriam
Jorma Kotisaari 1931-2018

T

ammikuun jo melkein taituttua helmikuuksi saapui suruviesti, joka kertoi, että pitkän
linjan isänmaallinen järjestötoimija, moninkertainen kunniapuheenjohtaja, metsätalousinsinööri, majuri res Jorma Kotisaari oli kutsuttu viimeiseen
iltahuutoon 30.1.2018. Jorma oli syntynyt 2.6.1931
Mouhijärvellä. Asevelvollisuutensa hän suoritti JR 8:ssa
aselajinaan panssarintorjunta 1951-1952, hän osallistui
Reserviupseerikoulun kurssille no 73. Jorman työ- ja
vaikuttajaurasta pääsi moni nauttimaan: metsäala, reserviupseerijärjestö, Vapaussodan perinnetyö, suomalaisuustyö, veteraanien perinne ja pirkanmaalainen laturetkihiihto.
Valmistuttuaan metsäteknikoksi Rovaniemen metsäopistosta 1954 hän toimi työuransa alkuvuosina Tampereen seudun metsänhoitoyhdistyksen metsänhoidonneuvojana. Vuonna 1962 hän siirtyi Pohjois-Hämeen
metsänhoitolautakunnan palvelukseen konttoripäälliköksi ja jäi eläkkeelle vuonna 1993 saman työyhteisön,
nyt nimeltään Pirkka-Hämeen metsälautakunta, hallintopäällikön tehtävästä.
Jorma oli niin työ- kuin luottamustehtävissään hallinto- ja talousmies. Hänen ansiotaan paljolti on pirkanmaalaisten maaseutuyhteisöjen Maa- ja Metsätalon
aikaansaaminen Ratinanvuolteen tuntumaan. Vuosina
1999-2004 hän toimi Vihtori Peltonen–Lihasula Säätiön hallituksen puheenjohtajana. Hän käynnisti Lihasulan kartanon mittavat kunnostustyöt ja kehitti kartanon metsätaloutta.
Jorma toimi merkittävissä tehtävissä useissa maanpuolustus- ja perinnejärjestöissä. Hän liittyi Tampereen Reserviupseerikerhoon 1957. Kerhon hallitukseen
hän kuului 1970-1977, kerhon puheenjohtajana hän
toimi 1973-1977. Hänen puheenjohtaja-aikanaan Siivikkalan majalle rakennettiin rantasauna 1974 ja hänen aloitteestaan pystytettiin Siivikkalaan kaatuneiden
upseereiden muistopatsas 1977.
Pohjois-Hämeen (Pirkanmaan) Reserviupseeripiirin
puheenjohtajana Jorma toimi 1979-1981. Piirin kun-

niapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin vuonna 2000.
Jorma antoi panoksensa myös reserviupseereiden valtakunnalliseen järjestötyöhön. Hän toimi Suomen Reserviupseeriliiton 1. varapuheenjohtajana 1985-91 ja
sen jälkeen liittoneuvoston jäsenenä 1992-2015. Kotisaari toimi myös Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry:n puheenjohtajana vuosina 1982-84. Hänet
kutsuttiin myös PMT ry:n kunniajäseneksi.
Jorma oli solmimassa yhteyksiä Neuvostoliiton
Dosaaf-urheilujärjestön kanssa. Samoin Itä-Götanmaan reserviupseereihin Ruotsissa. Moskovan, Pentagonin ja monet ruotsalaisvierailut toteutettiin hänen
aikanaan. Hänellä oli läheiset yhteydet Viron Suomenpoikiin.
Menestyksekkäästä työstään vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöissä hänet palkittiin lukuisilla
kunniamerkeillä: mm. VR4 ra sekä ruotsalaisilla ja virolaisilla kunniamerkeillä.
Jorma oli aikansa keskeinen toimija Vapaussodan
perinnetyössä. Hän oli Vapaussoturien Huoltosäätiön
varapuheenjohtajana 1985-1994 ja puheenjohtajana
1995-2005. Kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin
2006. Kun Huoltosäätiön paikallisosastot 1980/90 lukujen taitteessa järjestäytyivät perinneyhdistyksiksi, oli
Jorma ennakkoluulottomasti käynnistämässä ja toteuttamassa tätä tulevaisuuteen katsovaa hanketta. Säätiön
Tampereen osastosta syntyi 1990 Vapaussodan Perinneliiton ensimmäinen paikallinen perinneyhdistys Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistys. Jorma
oli sen perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja.
Kun yhdistys täytti 20 vuotta, Jorma Kotisaari kutsuttiin sen kunniapuheenjohtajaksi.
Tampereen Suomalainen Klubin jäseneksi Jorma liittyi 9.4.1990. Hän toimi Klubin johtokunnan jäsenenä
2001-2002, Klubin Ruutiukkojen Sadanpäämiehenä
2000-2002 ja ruutiukkotoimikunnan jäsenenä 20002013. Hänen sadanpäämieskaudellaan suurin osa ruutiukoista oli vielä sotiemme veteraaneja. Tässä yhteydessä Jorma korostikin luontevasti ja määrätietoisesti

veteraanien perinnön merkitystä maallemme. Työstään
Ruutiukkojen johtajana hänet palkittiin Ruutiukkomitalilla 2008.
Pirkan Hiihto on maamme pitkien laturetkien
”emohiihto”. Jorma Kotisaarella oli sen kehittämisessä ja toteuttamisessa iso rooli. Hän aloitti 1962 työn
konttoripäällikkönä metsänhoitolautakunnan palveluksessa esimiehenään Pirkan Hiihdon 2. puheenjohtaja, ylimetsänhoitaja Viljo Knuuti. Siitä hetkestä alkaen Jorma sitoutui vuosikymmeniksi toimimaan Pirkan
Hiihdon hyväksi. Ensin 20 vuotta sihteerinä ja sitten puheenjohtajana. Jorma on hiihtänyt Niinisalosta
Tampereelle 21 kertaa.
Jorman nyt poistuttua aktiivien riveistä moni järjestö
ja niiden toimijat säilyttävät hänestä mielessään lämpimän muiston. Hän oli kanssakäymisessään avoin ja hyväntahtoinen, myönteisesti kanssaihmisiin ja asioihin
suhtautuva yhdistys- ja kerhoveli ja ystävä, jolla oli aina
hyvä sana ja kiitos sanottavanaan. Jäämme kaipaamaan
Jormaa.
Timo Mitrunen, Markku Rauhalahti
ja Timo Tulosmaa

Talvisodan päättymisen muistopäivän

KIRKKOILTA

tiistaina 13.3.2018 klo 18.00
TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA
Kirkkoherra Lauri Salminen
Rovasti Esa Eerola
Ilmavoimien Soittokunta
Mieskuoro Kelot
Kamarikuoro Eternitas
Seppeleenlasku Kalevankankaan
sankarihaudalla klo 11:00
Järjestävät:
Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
ja Sotiemme 1939-45 Perinneyhdistys ry
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Tammisunnuntain kirkkoilta
juhlisti 100-vuotismuistovuotta
Tampereen tuomiokirkossa tammikuun lopulla
järjestettyyn Tammisunnuntain kirkkoiltaan osallistui vapaussodan 100-vuotismuistovuonna lähes
500 henkeä. Juhla oli myös tavallista upeampi.
Juhlapuhujana oli piispa emeritus Juha Pihkala
ja liturgina toimi tuomiorovasti Olli Hallikainen. Tilaisuuden musiikista vastasivat Ilmavoimien soittokunta sekä kirkon omat toimijat urku-

ri Riikka Viljakainen ja kanttori Tuomas Laatu
sekä kaksi upeaa kuoroa Poikakuoro Pirkanpojat
ja Mieskuoro Kelot. Kolehdin tuotto ohjattiin
Tarton Suomen-poikien ja Pirkanmaan sotaveteraanien huoltotyöhön. Sotilaskotisisaret tarjosivat
kirkon ovilla juhlavieraille lämmittävät glögit.
Markku Rauhalahti
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Sastamalassa ammuttiin perinneaseiden SRA-kilpailussa toisen maailmansodan aikaisilla kivääreillä.

Kannen valokuva:
Emilia Haataja Tampereelta ja Sonja Povenius Riihimäeltä osallistuivat helmikuun
alussa MPK:n Tampereen koulutuspaikan
järjestämälle Talvitaidot -kurssille. Reilu
-10 asteen pakkanen antoi kurssille sopivan arktiset olosuhteet. Kuuma hernerokka lämmitti mukavasti ruokatauolla ja
lounasta lämmittäessään oppi käyttämään
myös retkikeitintä. Kuva: Sirkka Ojala.

Painos 7.500 kpl
Julkaisija
Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry
Päätoimittaja
Sirkka Ojala,
sirkka.ojala@pirkanviesti.fi
Tiedotustoimikunta
Sirkka Ojala, pj
Juha Happonen
Mikko Hörkkö
Eeva-Liisa Isosaari, varapj
Tiina Kokkola
Tapio Kotipelto
Jussi Mäkitalo
Elina Paukkunen
Esko Raskila
Mikko Ritakallio
Matti Salonen
Ulkoasu Maisan paja
Paino Lehtisepät Oy
Aineistot
Päätoimittaja Sirkka Ojala
puh. 050 3688 460
Kiveliönkatu 12,
33580 TAMPERE
pirkanviesti@gmail.com

Omanlaista perinneammuntaa
Vammalan Reserviläiset järjesti perinteisen perinnease-SRA -kilpailun Sastamalassa Matinsuon ampumakeskuksessa jo
kahdettakymmenettä kertaa. Lähes 10
asteen pakkanen, luminen maisema ja
pilvinen sää loivat autenttista oloa sadan

vuoden takaisia tapahtumia myötäileviin rastitehtäviin.
Vuosimallia 1939-1943 olleilla UkkoPekoilla ja pystykorvilla ammuttiin makuulta 150 metristä ja polvelta 100 metristä. Ennen vuotta 1945 valmistuneilla

parabellum- ja mauser-pistooleilla tähdättiin tauluihin hieman lähempää hankalistakin tähtäyskulmista.
Kilpailun ensimmäinen rasti, 150 m
pitkärasti vaati keskittyneitä laukauksia
”sinne jonnekin” eli taulun A, B, C ja Dalueisiin. Suurinta päänvaivaa koko joukolle aiheutti Kalevankankaan kivääriosio, jossa piti ampua heikolta puolelta
polviasennossa. Asento löytyi helposti,
mutta tähtäin heilui kuin heinähanko.
Onnelliset ne, jotka tekivät tulosta rastin tällä kohtaa.
Rekiajelu- ja Kalevankangas-rasteilla
saatiin aikaeroa kilpailijoiden kesken;
toki vanhat aseet loivat oman mausteensa suorituksiin niitä hankaloittaen. Kenellä sujui tähtäys paremmin, kenellä
suoritusaika hipoi lähes täydellisyyttä.
Mestareita leivottiin ja ensikertalaiset
saivat kokea lajin monipuolisuuden.
Tapahtuma oli hyvä aloitus kevätkauden harjoittelulle päämääränä perinneaseiden piiri- ja ResUL-kilpailut. Ja
ensi vuonna aloitetaan uusi vuosi milläs
muulla kuin perinnease-SRA-kisoilla.
Eeva-Liisa Isosaari

TULEVIA JOTOKSIA 2018
25.4. JOTOS-TEEMAILTA,
Reserviläistoimisto Tampere.
11.-12.5. KEVÄTYÖN KOUKKAUS,
Lavajärvi.
26.-27.5. HAGELLUS,
Orivesi.
15.-16.6. SUVIYÖN JOTOS,
Kangasala, järj. TRES.
29.-30.8. SOTILASPARTIOKILPAILU,
Vekaranjärvi (www.mpk.ﬁ).
7.-9.9. PAHKIS SISSIJOTOS,
Vekaranjärvi (www.mpk.ﬁ).
14.-16.9. RESUL:N SYYSJOTOS,
Hätilä.
29.-30.9. TAKORU:N PT-KISA
(www.mpk.ﬁ).

Pajari-päivän kunniaksi Pajarin Poikien perinneyhdistys laski seppeleen kenraalimajuri
A.O. Pajarin muistomerkille Kalevankankaalla. Seppeleen laskivat lumipyryisessä säässä
Helena Pajari-Turpeinen ja Pajarin Poikien
perinneyhdistyksen puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi. Kuva: Sirkka Ojala.

Verkkosivustolle tuleva aineisto
sirkka.ojala@gmail.com
Vapaussodan Tampereen
Seudun Perinneyhdistys ry

Osoitteenmuutokset
Päivi Huotari,
050 5550 728,
03 212 7405
pir.reservi@kolumbus.fi
Pirkan Viesti
pirkanviesti@gmail.com
Ilmoitusasioissa
Päivi Huotari, 050 5550 728
pir.reservi@kolumbus.fi
Piirilehti Pirkan Viestin
ilmestyminen 2018:

N:o
1
2
3
4

Aineisto Ilmestyy
5.2.
16.4.
4.9.
28.11.

28.2.
11.5.
28.9.
20.12.

www.vapaussodanperinne.ﬁ

Tampereen taistelut 1918 – 100-vuotisseminaari

KUTSU
ORIVEDEN RESERVILÄISET RY
JUHLII 60-VUOTISTA TOIMINTAANSA
lauantaina 28.4.2018 klo 13
Kultavuoren Laulumajalla
os. Koulutie 20, 35300 Orivesi

Juhlapuhujana
kansanedustaja Arto Satonen

lauantaina 7.4.2018 klo 14-16
Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere
”Suomi!”
altto Malin Döragrip ja solistien kuoro
Tervehdyssanat
Markku Rauhalahti, Vapaussodan Tampereen Seudun
Perinneyhdistyksen puheenjohtaja
Puolustusministerin tervehdys
puolustusministeri Jussi Niinistö
”Uskonnon ja kansanvallan puolesta”
basso Visa Kohva ja miessolistit

Ilmoittautumiset 15.4.2018 mennessä
kimmo.vihusaari@elisanet.ﬁ tai puh. 045 112 7355

Vapaussota ja Tampereen taistelut
Kalervo Sipi, Vapaussodan Perinneliiton puheenjohtaja

Asu: Tumma puku, kunniamerkit

Lääkintähuolto Tampereen taistelujen pyörteissä
Eeva Tammi, sotahistorioitsija

Mahdolliset muistamiset yhdistyksen tilille:
FI32 4500 1340 0025 21

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

"1918 Tampereen vaihe", pienoisoopperaesitys
Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat EIKU ry:n taiteilijat

TERVETULOA!
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Kuvassa Sakolta tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen, Touko Antila Kangasalta ja Timo
Kautonen Pälkäneeltä. Kuva: Jussi Mäkitalo.

Reserviläispiirin hallitus
vieraili Sakossa
Pirkanmaan Reserviläispiirin porukka
vieraili 12. tammikuuta Sakon asetehtaalla Riihimäellä. Vierailulla päästiin tutustumaan näyttelyhuoneen aseisiin sekä
moderniin CNC-työstökoneiden täyttämään tuotantoon. Vierailun isäntänä
toiminut tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen esitteli innokkaille ampujaharrastajillemme kivääreitä ja haulikoita ja kuunteli herkällä korvalla myös vierailijoiden
tuotekehitysvinkkejä.
Sako eli Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Osakeyhtiö perustettiin Helsingissä
1. huhtikuuta vuonna 1921. Tilat Helsingissä kävivät ahtaiksi, ja Sako siirtyi v.
1927 Riihimäelle, jossa tehdas nykyisinkin toimii.
Vuodesta 2000 Sako Oy on kuulunut
Beretta-konsernin omistukseen. Tämä
on mahdollistanut tehtaan modernisoinnin ja tuotannon monipuolistamisen sekä
markkinoinnin tehostamisen maailmalla.
Sako luodikoiden mallisto on monipuolinen; mm. Sako 85 -mallisto, tarkkuus-

Itsenäisyyspäivänä sankarihautausmaan kunniavartiossa oli kymmenen reserviläistä.

kivääri TRG -mallisto sekä vaihtopiippuinen Sako Quad -pienoiskivääri. Sako
myi viime vuonna yli 100 000 luodikkoa.
Vuodesta 1989 myös Tikka-luodikot
ja maailman maineen saanut Tikka T3
-mallisto on suunniteltu ja valmistettu
Sakon tehtailla.
Maailmalla on myös huomattu kestävät
ja huippuluokan tarkat Suomessa valmistetut aseet ja suomalainen aseosaaminen
on kysytympää kuin koskaan. Vientiin
nimittäin menee jopa 95 prosenttia valmistettavista aseita. Päämarkkina-alue on
Pohjois-Amerikka ja metsästysasepuolella
Australia sekä Uusi-Seelanti.
Toinen Pirkanmaan Reserviläispiirin
vierailu Sakon tehtaalle järjestetään huhtikuussa. Tarkempi päivä ja ohjeet ilmoittautumiseen tulevat myöhemmin. Seuraa
ilmoittelua Pirkan Viesti-sivustolla!

Joulunalus on Pälkäneellä
kiireistä aikaa
Perinteisesti Pälkäneen reserviläiset
pystyttivät ja valaisivat Pälkäneen torin
joulukuusen nyt jo 28. kerran.
Yhdessä Kostian koulun oppilaiden
kanssa laskettiin 5. joulukuuta talkoilla
sidotut havuseppeleet jokaisen sankarihaudan ristien ääreen. Lämmin kiitos
tästä koulun oppilaille.
Upeat joulutulet valaisivat jälleen
Syrjän harjun tutussa supassa. Joulutulitapahtuma järjestettiin nyt jo 23.
kerran seurakunnan tukemana. Tässä
koko perheen tilaisuudessa oli väkeä

noin 250. Evankeliumin lausui Lasse
Kuusela ja puheen tilaisuudessa piti
sairaalapastori Eija Kasari, mukana
oli myös Korsukööri. Jouluaaton kunniavartiossa oltiin 32 miehen voimin.
Vanhin vartija oli 82 -vuotias Tero Tiililä. Mikko Rönnillä oli nyt 37. vuosi, mutta mukaan saatiin myös monta nuorta reserviläistä. Näin perinne
jatkuu tulevaisuudessakin.
Vesa Mellavuo

Terhi Hakola
Lähde: www.sakosuomi.fi

Kuvassa vasemmalta Jussi Mäkitalo, Terhi Hakola ja Jussi Viljanen. Kuva: Sirkka Ojala.

Pirkanmaan edustus
Reserviläisliiton toimielimissä

Joulutulet valaisivat jälleen
Liuksialan kartanon tienoon
Joulutulitapahtuma järjestettiin jälleen
Kangasalla 15. joulukuuta. Perinteiseen
tapaan tapahtuman aikana pääsi ihastelemaan kaunista Liuksialan kappelia,
jossa hiljennyttiin myös hetkeksi joulun
sanoman äärelle. Makkarat paistuivat
rätisevien nuotioiden lämmössä ja glögi lämmitti pakkasessa tunnelmallisten
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tulien äärellä. Perheen pienimmille joulupukin vierailu oli mieleen. Tapahtuma
järjestettiin Kangasalan reserviläisjärjestöjen, Liuksialan kartanon ja Kangasalan Seurakunnan yhteistyönä. Tänäkin
vuonna paikalla oli runsaasti lähiseudun
väkeä.
Sirkka Ojala

Reserviläisliiton hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut Terhi Hakolan ja Jussi Mäkitalon liiton
valiokuntaan. Valiokunta vastaa Reserviläisliiton toiminnan sekä talouden suunnittelusta, seurannasta sekä juoksevien
asioiden hoidosta. Lisäksi se vastaa liiton
hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden
valmistelusta.
Yhteiskuntasuhteiden työryhmään valittiin Jussi Viljanen. Työryhmän tehtävänä on Reserviläisliiton yhteiskuntasuhteiden kehittäminen, edunvalvonta
sekä palautekanavana toimiminen ajankohtaisten maanpuolustukseen, reservi-

läisyyteen ja järjestötoimintaan liittyvien
asioiden osalta.
Lisäksi Terhi Hakola toimii Viestintätyöryhmän puheenjohtajana ja Jussi
Mäkitalo jäsenenä. Terhi Hakola toimii
myös Naisten työryhmän puheenjohtajana. Hakola edustaa Reserviläisliittoa
myös Naisten valmiusliiton hallituksessa.
Lisäksi Pirkanmaata liittotasolla edustavat Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n jäsenet Anna Savela, joka on
veteraanityöryhmän jäsen sekä Lotta
Nissi, joka on Naisten työryhmän jäsen.
Jussi Mäkitalo
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Tampereen Reserviupseerit ry
TOIMINTASUUNNITELMA MAALISKUU – TOUKOKUU
MAALISKUU
1.3.2018
Osmonkallion sisäampumaradan pienoispistoolirata 25 m, 7 paikkaa ja pienoiskiväärirata 50 m,
1 paikka käytössä jäsenille torstaisin klo 17.00 -20.00 huhtikuun loppuun asti. Yhteyshenkilö Vesa Valkama,
vesa.valkama@pp.inet.fi ja 050 551 4265.
17.-18.3.2018
RESUL ilma-asekilpailu Mäntsälässä.
22.3.2018
Tampereen Reserviupseerit Ry:n kevätkokous torstaina 22.3. klo 18.00 Siivikkalan majalla osoitteessa Vasamantie 238. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Yhteislähtö henkilöautoilla toimiston edestä osoitteesta Väinölänkatu 2 klo 17.15 ja takaisin. Ilmoittaudu yhteiskuljetuksiin maanantaihin 19.3. mennessä sähköpostilla:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi.
.

TOUKOKUU

12.5.2018
Juhlatilaisuuksien lippukoulutus järjestetään lipunkantajille ja lippuvartioille lauantaina 12.5.2018
klo 14.00-5.00 reservijärjestöjen koulutustiloissa osoitteessa Väinölänkatu 2, 2.krs:n isossa neuvotteluhuoneessa ja jatkuen kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksena klo 15.00-6.00 Kalevankankaan hautausmaan pääportilla. Ilmoittautumiset koulutustilaisuuteen 1.5.2018 mennessä sähköpostilla:
tamru@tampereenreserviupseerit.fi.
20.5.2018
Tampereen Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämät Kaatuneiden muistopäivän kunniakäynnit ja seppeleen laskut Kalevankankaan, Aitolahden, Lamminpään, Messukylän ja Teiskon hautausmailla
.

KESÄKUU
4.6.2018
Tampereen varuskunnan järjestämä Puolustusvoimien lippujuhlan päivän kunniakäynti ja seppeleen lasku Kalevankankaan sankariristillä ja Kansalaisjuhlatoimikunnan järjestämä muistotilaisuus Mannerheimin
patsaalla Leinolassa.

Tampereen
Reserviupseerit ry
Väinolänkatu 2, 33100 Tampere,
sähköposti: tamru@tampereenreserviupseerit.fi
kotisivut: www.tampereenreserviupseerit.fi

RESERVILÄISAMMUNNAN TUTUSTUMISPÄIVÄ
SASTAMALASSA 15.04.2018

MPK:n vuoden 2018
kursseja Pirkanmaalla
9.3. PUOLUSTUSVOIMIEN
BͳAJOLUPAKURSSI
• illan aikana kurssilaiset saavat perustietoa
puolustusvoimien ajoluvasta. He saavat
B-ajolupakirjan, jonka jälkeen voivat ajaa
puolustusvoimien henkilö- ja pakettiautoja
9.ͳ11.3. TAISTELUPELASTAJAKURSSI 1
• kurssilla opetellaan taistelijaparin taisteluensiavun perusteita
9.ͳ11.3. LÄHITAISTELUKURSSI 1
• kurssilla opetetaan lähitaistelun, asekäsittelyn ja ammunnan perusteet
18.ͳ20.5. KEVÄTͳPIRKKALA,
ERI KURSSEJA
• Tilannekeskus: opetellaan tilannetietoisuuden ylläpitoa
• Kohteensuojaus 1: perehdytään kohteensuojaamisen perusteisiin
• Hajautettu taistelu 1: kurssilla harjoitellaan
sissitoimintaa
• Lähitaistelun peruskurssi: itsepuolustuksen ja lähitaistelun perusteet käytännössä
25.ͳ27.5. ERITYISRYHMIEN TURVAͳ
KURSSI
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssilla opetellaan arjen turvallisuutta ja tutustutaan puolustusvoimien
toimintaan.
9.6. ERITYISRYHMIEN VESISTÖͳ
KURSSI, MÄNTTÄͳVILPPULA
• kurssin kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset. Kurssilla opetellaan oikeanlainen
pintapelastus rannalta sekä oikeanlainen
varustautuminen vesistölle.
18.8. VÄNRIKKIPÄIVÄ SASTAMALA
• Kurssilla perehdytään reserviläistoimintaan ja MPK:n koulutustarjontaan. Kurssi
soveltuu RUK:n käyneille vänrikeille.
24.ͳ26.8. HENKIINJÄÄMISKURSSI
• Kurssilla opetellaan toimimaan ja selviytymään maastossa tilapäisvälinein.

1.9. RESERVILÄISPÄIVÄ
• Kurssilla tutustutaan puolustusvoimien
materiaaliin ja ammutaan rynnäkkökiväärillä ampumakilpailu.
14.ͳ16.9. TAISTELUPELASTAJAKURSSI 2
• Kurssi on jatkoa taistelupelastaja 1 –kurssille. Kurssilla opetellaan taistelijaparin
taisteluensiavun perusteita.
14.ͳ16.9. HAJAUTETUN TAISTELUN
KURSSI 2
• Kurssi on jatkoa Hajautetun taistelun 1 –
kurssille. Kurssilla opetellaan sissitaitoja.
14.ͳ16.9. KOHTEENSUOJAUSKURSSI 2
• Kurssi on jatkoa Kohteensuojaus 1 –kurssille. Kurssilla opetellaan kohteensuojausta.
14.ͳ16.9. SISSIRADISTIKURSSI
• Kurssilla kerrataan sissiradistitaitoja ja
harjoitellaan käytännön toimintaa partioja tukiasemissa.
15.ͳ16.9. PIONEERITAIDOT LINNOITͳ
TAMINEN
• Kurssilla koulutetaan ja valmistetaan tukikohdan suojalinnoitteita.
21.ͳ23.9. KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI
• Kurssilla harjoitellaan maastossa tehtäviä
hoitotoimenpiteitä ja evakuointia sidontapaikalta kenttäsairaalaan.
28.ͳ30.9. LÄHITAISTELUKURSSI 2
• Kurssi on jatkoa Lähitaistelu 1 –kurssille.
Kurssilla opetellaan lähitaistelutaitoja ja
ammutaan reserviläisaseilla lähiammuntoja.
29.ͳ30.9. KYBERTURVALLISUUDEN
PERUSKURSSI
• Kurssilla tutustutaan yleisimpiin kyberuhkiin ja suojautumiskeinoihin
LisäƟetoa ja ilmoiƩautumiset MPK:n
koulutuskalenteri -sivuilta
www.mpk.fi/Häme

Vammalan Reserviläiset ry järjestää reserviläisammunnan
tutustumispäivän Sastamalassa Matinsuon radalla 15.4.
Tapahtuman aikana pääset kokeilemaan ammuntaa erilaisilla reserviläiskiväärillä ja -pistooleilla sekä perinnekiväärillä ja -pistoolilla. Samalla saat tietoa eri ammuntalajeista.
Tapahtuman hinta 25 euroa sisältäen ammunnat ja kahvin + makkaran.
Tilaisuuteen pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Paikkoja rajallinen määrä.
Kaikkien yhdistysten jäsenet tervetulleita ilmoittautumaan. Mikäli haluat ilmoittautua tai
lisätietoja, ota yhteyttä misal@jippii.fi

SRA-KURSSI SASTAMALASSA 18.3.2018
Mikäli Sovellettu Reserviläisammunta kiinnostaa niin vielä ehdit tämän kauden tapahtumiin käymällä 18.3 alkavan kurssin. Kurssille voivat osallistua kaikkien ReSUL jäsen yhdistysten (RES/RUL) jäsenet. Omat aseet eivät pakollisia, lainakalustoa saatavilla. Kurssin
järjestää VAMMALAN RESERVILÄISET ry.
Lisätietoja kurssista ja ilmoittautumiset osoitteeseen sra.sastamala@gmail.com.

SRA-TOIMIKUNTA TIEDOTTAA
SRA harjoitusvuorot kaudella 2018
Torstaisin klo 16-20 Satakunnan Lennoston liikkuvan-maalin ja 300 m ampumaradoilla. Ampumaohjelma ja ajankohtaista tietoa harjoitusvuoroista päivitetään
toimikunnan nettisivuille www.pirkanviesti.fi tarpeen mukaan.

SRA Piirinmestaruuskilpailu / SM-karsintakilpailu
Pirkanmaan Reservipiirien SRA Piirinmestaruuskilpailu, mikä on myös Pirkanmaan joukkueiden
karsintakilpailu vuoden 2018 SRA SM-kilpailuun, järjestetään Matinsuon Ampumakeskuksessa
Sastamalassa lauantaina 12.5.2018. Kilpailukutsu ilmoittautumisohjeineen julkaistaan SRAtoimikunnan nettisivuilla osoitteesta www.pirkanviesti.fi maaliskuun aikana.

www.pirkanviesti.fi
aineisto: pirkanviesti@gmail.com

Kesäyön marssi Porissa
toukokuun 26.-27. päivinä
Kaikille avoin hyvän mielen kävelytapahtuma Kesäyön marssi järjestetään
ensimmäistä kertaa Porissa toukokuun 26.-27. päivinä. Tapahtumaan
ovat tervetulleita kaikki kunnostaan
huolehtivat yksittäishenkilöt, perheet,
erilaiset kaveri- ja työporukat sekä
muut joukkueet. Marssille ovat tervetulleita myös sauvakävelijät ja koirakaverit. Eri pituisia marssimatkoja löytyy
niin reserviläisryhmille, kovan luokan
kuntoilijoille, kuin myös liikunnasta
nauttiville ryhmille. Matkat vaihtelevat
kuudesta kilometristä aina 60 kilometrin ultramatkaan ja osallistumismaksu
on 1€/km/hlö.
Kaarisillan yhtenäiskoulu toimii tapahtuman marssikeskuksena, josta
kaikki marssimatkat alkavat ja jonne
ne myös päättyvät. Marssikeskuksessa osallistujille varataan mahdollisuus ruokailuun, peseytymiseen ja
tarvittaessa yöpymiseenkin. Tapahtumaan tavoitellaan 400 osallistujaa
ja matkoille lähdetään lauantai-iltana
yhteislähdöin.
Kesäyön marssi ei ole kilpailu, eikä
osallistujien suorituksista mitata aikaa,

vaan matkan saa suorittaa omaan
rauhalliseen tahtiin. Pisimpiä matkoja
kävelläänkin tapahtuman nimen mukaisesti läpi yön. Kuuden kilometrin perusmarssi tarjoaa reipasta ulkoilua kaikille ikäryhmille ja haasteita hakeville
on ensimmäistä kertaa marssin historiassa tarjolla peräti 60 km ultramatka.
Viime vuosien tapaan suosituimman
reitin odotetaan olevan 42,195 km
maraton-matka.
Reittien varrelta löytyy huoltopisteitä noin 7 km välein, joissa tarjoillaan
osallistujille pientä purtavaa, huolehditaan nesteytyksestä, sekä hoidetaan
hiertymiä ja rakkoja. Tapahtuman vastuullisena järjestäjänä toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja käytännön toteutuksesta Porissa vastaa
MPK-aktiivit ja paikalliset reserviläiset.

Reittikartta tapahtuman: www.facebook.com/kesayonmarssi.pori
Ilmoittautuminen: MPK:n verkkosivujen koulutuskalenterin kautta
11.5. mennessä.
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Tampereen koulutuspaikka

Arktinen taisteluensiapu ja
oman toimintakyvyn ylläpitäminen

Pirkkalassa ja Lakialassa järjestettiin MPK
Tampereen koulutuspaikan Arctic CS
kurssi minkä tavoitteena oli, että kurssilaiset osaavat perustoimenpiteet shokin
ehkäisystä arktisissa olosuhteissa, sekä
taistelijakohtaiset ja ryhmäkohtaiset toimenpiteet toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kurssin jälkeen kurssilaiset tunnistavat toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta
vaaralliset olosuhteet ja tilanteet.
Kurssi aloitettiin teoria oppitunneilla
turvallisuudesta, hypotermiasta ja muista
asioista mitkä vaikuttavat selviytymiseen
arktisissa oloissa.
Seuraavana kurssipäivän aamuna siirryttiin Lakialaan missä kurssinjohtaja
Harri Nummela esitteli päivän ohjelmaa. Kurssilla opeteltiin Jussi Luomahaaran johdolla majoittuminen maastoon tilapäismajoitteissa. Lisäksi päästiin
tutustumaan retkikeittimien ja muiden
kikkojen käyttöön maasto-olosuhteissa.
Kurssilaiset myös majoittuivat maastossa.
Iltapäivä meni suojapaikan perustamisissa (teltat). Joukkue jaettiinkin kolmeen
ryhmään ja jokaisella ryhmällä oli ryhmänjohtajat, joita myös vaihdettiin välil-

TULEVIA
VAPEPA-TAPAHTUMIA
Keväällä 2018 järjestetään Tampereella täysi sarja
Vapepan kursseja. Teemailta ja peruskurssi ovat
maksuttomia, muut kurssit maksavat muutaman
kympin.
Tiedoksi yhdistyksille: mikäli maakunnassa on vähintään kymmenkunta kiinnostunutta, niin Vapepan
peruskurssi voidaan tulla pitämään sinne yhtenä
viikonlopun päivänä. Myös tietoiskuja eli teemailtoja
voidaan järjestää nopeallakin aikataululla.
3.3.................viestikurssi, Tampere.
10.3...............Vapepan peruskurssi, Tampere.
24.3...............GPS-teemapäivä, Tampere.
14.4...............kartat, koordinaatit ja suunnistus
(MPK)
20.-22.4. .......etsintäkurssi, Nokia.
2.-3.6. ...........suunnistus/karttakurssi, Tampere.

lä. Iltapäivällä maastossa harjoiteltiin suojapaikassa toimimista ja ensiaputaitoja.
Seuraavana aamuna syvennettiin opittuja asioita: toimintaa suojapaikassa, potilaan käsittelyä ja lämpimänä pitämistä.
Kurssilla tärkeässä roolissa olivat kouluttajat Eemeli Nalle Valta ja Tommy Siltamäki. Maalitoiminnan maskeerauksen
hoiti hienosti Sari Mastromarino.
Varsinainen sovellettu harjoitus suoritettiin aamupäivällä. Tarkoitus oli selvittää, miten kurssilaiset selviytyivät yksilöinä, ryhmässä ja joukkueena. Itse harjoitus
toteutettiin ryhmissä. Tehtävänä oli hoitaa haavoittuneet maastosta pois niin,
että potilaan kunto ei pääse romahtamaan talvisissakaan olosuhteissa. Kurssilaiset hoitivatkin hätäsiirrot hienosti eri
kohteista toiseen.
Palaute kurssista oli positiivista ja rastikoulutus/sovellettu harjoitus edesauttoi
kurssilaisia hahmottamaan, miten toimitaan oikealla tavalla kylmissä olosuhteissa. Kurssilaisten toiveena olikin, että
MPK järjestää jatkossakin vastaavanlaisia
kursseja.
Juha Happonen

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
Hämeen Maanpuolustuspiiri
Tampereen koulutuspaikka
PL 37, Uimalankatu 1, 33541 TAMPERE
Puh. Matti Eskola, 040 573 1462
hame@mpk.fi, www.mpk.fi

Potilaan oikeanlainen kuljetuskuntoon laitto.

TRUN ry piti sääntömääräisen
syyskokouksen Café Lillanissa
Ennen kokouksen alkua Paula Paltila
kertoi Viinikan kirkon viereisen rakennuksen historiasta ja hänen miehensä
kanssa perustaman ja heinäkuussa toimintansa aloittaneen hotelli, café ja butikiin toiminnasta. Talon vanhin osa sijaitsi
aiemmin Pirkankadulla ja toimi tyttökoulun jumppasalina. Hirsitalo siirrettiin
Viinikkaan vuonna1928, jolloin se toimi
palvelijattarien vanhainkotina (jos jollain
on tietoa tai kuvia tästä ajasta niin Paltilat
ottavat mielellään vastaan). Viime vuodet
talossa oli kehitysvammaisten tilapäisasuntola-toimintaa. Nyt aluetta elävöittää Tampereen ensimmäinen boutique-

hotelli.
Nautimme maittavaa talon omaa glögiä ja muita herkkuja idyllisessä ympäristössä. Kahvilasta on myös mahdollista varata kabinetti 23 henkilön kokouksiin ja
perhejuhliin.
Tampereen Reservin Upseerien Naiset ry sääntömääräisessä syyskokouksessa
30.11.2017 päätettiin, että yhdistyksen
puheenjohtajana jatkaa Piritta Laurila ja
varapuheenjohtajana Taina Heimonen.
Hallituksen muut jäsenet ovat Chia Koskinen, Niina Laakso ja Maija Ojasti.
Niina Laakso
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Sisäisestä hajaannuksesta
talvisodan henkeen
Sastamalassa Sylvään koululla pidetyn
Maanpuolustusjuhlan aiheena oli Sastamalan suojeluskunnat -100 vuotta perustamisesta. Juhlapuhujana oli sotatieteiden tohtori, eversti Sampo Ahto.
Ahto käsitteli puheessaan Suomen
siirtymistä sortokausien ja Venäjän vallankumouksen kautta eripuraisuuden
yhteiskuntaan ja vähitellen kohti sitä
yhtenäisyyttä, jota kutsutaan talvisodan
hengeksi.
Suomessa oli korkeasti koulutettuja,
maan ja maailman kuuluja arkkitehtejä,
säveltäjiä, kirjailijoita, taiteilijoita ja eri
alojen ammattilaisia jo 1800-luvulla.
- 1900-luvun vaihteessa meillä oli oma
raha, kieli, oikeuslaitos, posti ja postimerkit. Emme olleet mitään banaaniporukkaa, täräytti Ahto juhlapuheensa
aluksi.
- Kun Venäjällä oli hyvä tahto, meillä
meni hyvin. Ja huonosti, kun siellä oli
paha tahto vallalla. Asia ei ollut meistä
kiinni. Olimme alempiarvoisia ja suurta valtiota pyrittiin yhtenäistämään väkisin. Sortokaudet ovat siitä oivallinen
esimerkki.
Osa kansasta halusi myöntyä vaatimusten edessä, osa ryhtyi passiiviseen
vastarintaan. Aktiivista vastarintaa kannattaneet olivat pulassa. Maassamme ei
ollut omaa armeijaa eikä aseita.
Maailmanhistoriassa tapahtuu aina
jotain yllättävää. Niin silloinkin. Alkoi
ensimmäinen maailmansota. Vuonna
1915 koulutettiin ensimmäiset jääkärit
ja aseellisen vastarinnan siemen oli kylvetty maassamme.
Josif Stalin tuli Suomeen kannustamaan kansaa bolsevikkivallankumoukseen.
Suomessa elettiin erittäin levotonta
aikaa. - Järjestysvalta oli miliisillä, joka
oli itse pahin sekoilija. Maassamme oli
100 000 venäläistä sotilasta. Heistä iso
osa oli juoppoja matruuseja, jotka olivat
väkivaltaisia esimiehiään kohti.
Suomi itsenäistyi 6.12.1917. - Paperilla, korosti Ahto. - Levottomuudet jatkuivat. Meillä ei ollut poliisia eikä sotaväkeä. Olimme oikea banaanitasavalta.
Asiat etenivät nopeaan tahtiin ja joulukuun lopulla alkoi punakapina, jonka
päämääränä oli vallankumous.
- Vapaussodan tavoitteena oli riisua
venäläiset aseista ja karkottaa heidät pois
maasta sekä lopettaa punakapina. G.F.E.
Mannerheimia pyydettiin valkoisen armeijan ylipäälliköksi. Sota sai sisällisso-

dan piirteet ja raakuuksiin syyllistyttiin
eri osapuolten tahoilta.
Sastamalan alueen entisten pitäjien
alueella toimi suojeluskunta Karkussa,
Keikyässä, Kiikassa, Kiikoisissa, Mouhijärvellä, Suodenniemellä ja Tyrväällä.
- Koko Satakunnassa oli valkoisten
puolella 1400 miestä. Koko maassa oli
yhteensä 672 suojeluskuntaa ja 22 piiriä.
Olot rauhoittuivat 1920-luvulla.
Tunteet kuumenivat vuosikymmenen
vaihteessa harjoitettujen muilutusten
ja pulavuosien myötä. Presidentti P.E.
Svinhufvud rauhoitti toimillaan kansan
ja vuodesta 1932 lähtien maan elintaso
lähti nousuun mökkiläisiä myöten.
- Suomen lippu oli vielä 1920-luvulla
valkoisten lippu, mutta seuraavalla vuosikymmenellä siitä tuli kaikkien lippu.
Sinivalkoisin värein kannustettiin niin
urheilijoita Paavo Nurmea ja Hannes
Kolehmaista kuin Miss Eurooppa 1934
Ester Toivostakin, totesi Ahto.
Talvisodan syttyessä oli maamme varustetaso heikossa kantimissa. Suurpoliittiset valtasuhteet asettivat maamme
yllättäen hyökkäyksen kohteeksi.
- Jatkosodasta emme voineet mitenkään välttyä. Ja sodan loppuvaiheessa entisestä kumppanista, Saksasta, tuli
meille taakka. Olen veteraaneille ikuisesti kiitollinen heidän jaksamisestaan rintamalla. Kunnioitukseni on rajaton, herkistyi Ahto juhlapuheessaan.
Vuoden 1944 rauhanehtoihin kuului suojeluskuntajärjestöjen lakkauttaminen. - Järjestöjen omaisuus siirrettiin
nopeasti perustettuihin yhdistyksiin ja
säätiöihin.
Tilanne maassamme oli tukala, sillä
hallituksessa oli maanpettureita, jotka
kertoivat kaiken Neuvostoliitolle. Valvontakomission toiminta ja asekätköt
kiristivät tunnelmia.
- Neuvostoliiton kanssa tehty YYAsopimus oli ehkä miehitystä parempi,
mutta kuitenkin vaarallinen sopimus. Ja
presidentti Urho Kekkonen edusti kumartelupolitiikkaa. Neuvostoliitto romahti 1990-luvun alussa ja Venäjä on
nyt nousemassa, kertoi yli 300 kertaa
Venäjällä käynyt eversti Sampo Ahto.
Juhlapuhe päättyi Suomenlinnan kuninkaanportista löytyviin sanoihin: Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi
äläkä luota vieraaseen apuun.
Sastamalan kaupungin tervehdyksen
juhlaan toi valtuuston varapuheenjohta-

ja, rehtori Jari Andersson, Vapaussodan
Perinneliitto ry:n tervehdyksen liiton
puheenjohtaja kenraalimajuri Kalervo
Sipi ja Puolustusvoimien tervehdyksen
Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö
everstiluutnantti Marko Alamäki.
Vapaussotien ja Itsenäisyyden Perinneyhdistys Sastamalan puheenjohtaja
Matti Soini piti juhlan avaussanat, toimi juontajana sekä kertoi esitettävien
marssien ja laulujen syntyhistoriasta.
Juhlan koskettavan hetki koettiin, kun

rouva Pirkko Esko lausui Hymni kaatuneille -runon. Puhallinorkesterimusiikista vastasi Kiikan torvisoittokunta
laulusolistinaan Urpo Vuorenoja. Makoisista juhlakahveista vastasivat Pirkanmaan Maanpuolustusnaiset.
Eeva-Liisa Isosaari

Vapaussotien ja Itsenäisyyden Perinneyhdistys Sastamala ry:n puheenjohtaja, evl
Matti Soini oli ylpeä voidessaan avata paikallisten suojeluskuntien 100-vuotisjuhlan
perinneyhdistyksen nimissä.
Kuvat: Jaakko Lampimäki.

Puolustusvoimien tervehdyksen juhlaan
toi Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, evl
Marko Alamäki.

Suojeluskuntien lakkauttamisen yhteydessä perustetun Sastamalan säätiön nykyinen puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo
Sipi kertoi, että säätiön varoista voidaan
tukea alueen veteraaneja vielä kymmenillä
tuhansilla euroilla joka vuosi.

Sotahistorioitsija ja tohtori, eversti Sampo
Ahto osasi kertoa itsenäisen Suomen syntyhetkistä elävästi ja huumoriakin viljellen:
”Suomi 100 on sloaganina kaikkialla, mutta
sepä ei sinällään pidä paikkaansa! Suomi
on paljon vanhempi, itse asiassa Suomi on
maailman vanhimpia maita… ja ihmiset,
jotka täällä ammoin kulkivat eivät vaan
vielä silloin tienneet olevansa Suomessa ja
suomalaisia! Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta kylläkin nyt vietämme.”

Isän jalanjäljissä
Vammalan Reserviläiset ry:n sihteerinä 52 vuotta toiminut Erkki Pyhälahti oli
yksi juhlan vieraista. - Olen ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1958 ja jäsenyys on
oikeastaan jatkoa isäni toiminnalle suojeluskunnassa, kertoo Pyhälahti.
Pyhälahden vuonna 1904 syntynyt isä liittyi suojelusuojeluskunnan jäseneksi
1930-luvulla. Suojeluskuntatoiminta oli vilkasta silloisella suojeluskuntatalolla,
joka nykyään tunnetaan Vammalan seuratalona.
- Isäni oli ampuja ja hän kävi ahkeraan kilpailuissa. Minulla on hänen jäljiltään säästössä suojeluskuntalogolla varustettuja hihamerkkejä ja hopeisia palkintolusikoita.
Pyhäjärvi toteaa isänsä toiminnan olleen epäpoliittista ja ampumapainotteista.
-Kävin isän kanssa ensimmäisissä ampumakisoissani silloisen varikon, nykyisen
Patrian alueella täällä Sastamalassa. Kävimme ampumassa myös Matinsuolla,
jonne menimme pyörillä. Autoa ei meillä ollut, kertoo 80-vuotias, Vammalan
Reserviläisten kunniajäsen Erkki Pyhälahti.
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Tekolan hankinnan avaintekijät silloiset
yhdistysten puheenjohtajat Reserviupseerikerhon puheenjohtajana toiminut (vasemmalta) Veli Pussinen ja Aliupseerien
puheenjohtajana toiminut Pentti Hytönen
laittoivat kahvipöydän koreaksi. Kuvat:
Sirkka Ojala ja Kangasalan yhdistysten
arkisto.

Tekola on Kangasalan reserviläisjärjestöjen toiminnan kulmakivi
Kangasalan reserviläisjärjestöjen ja veteraanien yhteinen toimitila TEKOLA
on ollut yhdistysten ahkerassa käytössä jo vuosikymmenten ajan. Syyskuun
16. päivä Kangasalan reserviläisjärjestöt viettivät toimitilansa 30-vuotisjuhlaa kutsumalla yhdistysten jäsenet, yhteistyökumppanit sekä talon asukkaat
tutustumaan Tekolan tiloihin. Myös
kahvipannu porisi koko päivän ajan ja
palan painikkeeksi tarjolla oli makeaa mansikkakakkua. Tilaan kävi päivän
aikana tutustumassa runsas joukko jäseniä ja uusia tuttavuuksia. Samalla
tehtiin tunnetuksi myös paikkakunnan aktiivista maanpuolustustoimintaa. Juhlaväen toivotti tervetulleeksi
Kangasalan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja Mikko Ritakallio. Äänessä
olivat myös toimitilan hankinnan
puuhamiehinä aikoinaan toimineet
silloiset reserviläisjärjestöjen puheenjoh-

tajat Pentti Hytönen ja Veli Pussinen.
Asunto Oy Tekolan 81,5 m2 kokoinen
osakehuoneisto sijaitsee aivan Kangasalan keskustan sydämessä, joten muun
muassa sankarihautausmaan kunniavartioon sieltä on vain kivenheiton matka.
Tilan varauskirja on täyttynyt tiuhaan
ja hyvin sujunutta yhteistyötä kiiteltiin
monelta taholta. Tekolan seinien suojissa pidetyissä kokouksissa on tehty monia tärkeitä päätöksiä, juotu makoisia
kokouskahveja ja samalla myös kehitetty
yhdistysten toimintaa. Tilassa on myös
vieraillut vuosien kuluessa monia Puolustusvoimienkin arvovieraita.
Soppelosta Tekolaan
80-luvun alkupuolelle asti reserviläisjärjestöt olivat saaneet käyttää
Manttaalikunnan omistuksessa ollutta
Soppelo-nimellä tunnettua huoneistoa
kokoontumiseen ja arkistojensa säilyt-

Kauppakirjan allekirjoittivat yhdistysten puolesta 30. kesäkuuta 1987
reserviupseerikerhon varapuheenjohtaja Ilkka Pikkola ja puheenjohtaja
Veli Pussinen yhdessä reservin aliupseerien puheenjohtaja Pentti Hytösen ja varapuheenjohtaja Tuomo Mäcklinin kanssa.
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tämiseen. Kun tilan käytöstä jouduttiin
luopumaan, alkoi kiivas pohdinta uuden
toimitilan hankkimiseksi. Tätä vauhditti
myös sotaveteraaniyhdistyksen kiinnostus tulla mukaan hankkeeseen.
Ratkaiseva päätös hankkia ikkunallinen kellaritila juuri kirkonkylään valmistuneesta As Oy Tekolasta tehtiin
toukokuun 14. päivä vuonna 1987 Aliupseerien Mutikon majalla jossa kokoontuivat samaan aikaan Aliupseerien
hallitus ja Upseerien johtokunta. Kun
hankinta oli siunattu myös molempien
yhdistysten yleisissä kokouksissa, allekirjoitettiin kauppakirja 31. heinäkuuta
vuonna 1987.
Maatalousnäyttelystä ja veteraaneilta saatiin lisäpääomaa
Hankinnan
kokonaisrahoitustarve
oli 170.000 silloista Suomen markkaa. Reserviyhdistysten osuudeksi tuli

kumpaisellekin 85.000 markkaa. Korvaamaton apu rahoitukseen oli veteraaneilta saatu 12.950 markan tuki,
joka tuli kerätyistä lahjoitusvaroista.
Todisteena tästä lahjoituksesta on taulu kokoustilan seinällä. Lisärahoitusta
saatiin myös upseerinaisilta ja jäsenistöltä. Tilan sisustamiseen ja tilojen varustamiseen saatiin apua muun muassa
naisjärjestöiltä, Pajarin pojilta ja sotaveteraaneilta.
Tärkeää rahoituspääomaa kiinteistön
maksamiseen saatiin myös talkootöistä,
joita tehtiin Etelä-Suomen maatalousnäyttelyyn. Maatalousnäyttely järjestettiinkin paikkakunnalla sopivaan aikaan
kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen elokuussa. Yhdistysten jäsenet tekivät näyttelyn rakenteet sekä hoitivat
parkkialueen ja lipunmyynnin tehtäviä.
Lisäksi yhdistyksillä oli näyttelyssä yhteinen infopiste ja ampumarata. Koko
lainasumma saatiinkin maksettua ennätysajassa aktiivisten jäsenten ansiosta, näin jo vuonna 1990 oltiin isäntinä
velattomassa osakkeessa.
Käytännölliset toimitilat ovat parantaneet oleellisesti reserviläisten ja veteraanien toimintaedellytyksiä. Järjestöjen toimistot ja kokoustilat ovatkin
olleet varauskirjan mukaan ahkerassa
käytössä ja näin tilan hankinta on
ollut myös kustannustehokas ja
kaiken kaikkiaan onnistunut ratkaisu.
Yhteinen tukikohta on entisestään
myös lähentänyt ja kiinteyttänyt
maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötä
paikkakunnalla ja tuonut myös
myönteistä julkisuutta. Oma toimitila
onkin yksi tärkeä kivijalka maanpuolustushengen ja -tahdon ylläpitämiselle.

Veli Pussinen kertoi, muun muassa Tekola -hankkeen rahoituksesta.

Sirkka Ojala

Toimintaa yhdiStykSiSSä
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Vartiossa vasemmalta Ville Salminen ja oikealla Ilkka Salminen.
Kuva: Aila Salminen.

Kuvassa vasemmalta Juha ”Kessu” Keskinen ja Mika Vanhanen. Kuva: Seppo Orpana.

Ennätyspitkä joulun kunniavartio
Ylöjärven sankarihaudalla

Rokka, haulikkoammunta ja ressut
vetivät väkeä vapaa-aikakeskukseen

Suomen sadatta itsenäistä joulua kunnioitettiin Ylöjärven kirkon sankarihaudalla ennätyspitkällä kunniavartiolla.
Alkaen jo vuodesta 1996 on ylikersantti Petri Borg ollut mukana jouluaaton
vartiojärjestelyissä. Aluksi upseeriveljiemme kanssa ja nyt jo useita vuosia
vastannut itse vartion järjestelyistä.
Marras-joulukuun vaihteessa Borg
esitti, että jos yrittäisimme tehdä kaikkein pisimmän vartion mitä Ylöjärvellä
on jouluaattona järjestetty. Upseeri- ja
aliupseeri järjestöt laittoivat hihat heilumaan ja saimme jouluaatoksi kokoon
puolen tunnin vuoroilla pyörivän kunniavartion. Kunniavartio alkoi aatto-

Pirkkalan vapaa-aikakeskuksessa järjestettiin 3. tammikuuta tapahtuma nimeltä ”Rokkaa, ressuja ja haulikkoammuntaa”. Tapahtumassa oli mahdollisuus
tutustua kahden vireän yhdistyksen toimintaan: järjestäjinä olivat Pirkkalan
Reserviläiset sekä Pohjois-Hämeen Ampujien Haulikkokerho.
Tarjolla oli soppatykissä keiteltyä herkullista hernerokkaa, ja kävijät pääsivät
kokeilemaan haulikkoammuntaa simulaattorilla. Taas tuli osoitettua, kuinka

aamuna kello 8.00 jatkuen aina yöhön
kello 23.30 saakka. Vartiossa oli kaikkiaan 62 henkilöä. Lisäksi varamiehitystäkin oli jos sairastapauksia olisi tullut.
Monen reserviläisen mielestä kunnon
joulu alkaa vasta kun on käynyt kunnioittamassa sotiemme sankarivainajia,
joista moni itsekin joutui viettämään
sota jouluja ”siellä jossain” Hienoa oli
se innostus yhteiseen asiaan ja kiitämme kaikkia vartioon osallistuneita antamastanne ajasta yhteisten asioiden hoitamiseen.

erilaisten yhdistysten yhteistyöllä saadaan aikaan hienoja asioita! Illan aikana
paikan päällä kävi satakunta tutustujaa,
ja oli mukava nähdä, että ihmisiä kiinnostaa sekä reserviläistoiminta että haulikkoammunta. Järjestäjät päättivätkin,
että tästä tehdään perinne! Tapahtumaa
olivat tukemassa Wigren Catering ja
Pirkkalainen.
Janne Hokkanen

Pasi Koivunen
Ylöjärven Reservin aliupseerit ry

Ikaalisten Reserviläisten Eko-ase
ammuntarasti laskiaisriehassa

Nuolialan koulun oppilaat maanpuolustusteemaisella rastiradalla

Ikaalisissa järjestettiin laskiaissunnuntaina perinteinen koko perheen laskiaisrieha. Ikaalisten Reserviläiset osallistuivat tapahtumaan järjestämällä Eko-ase ammuntarastin.
Iltapäivän aikana rastilla poikkesi runsaasti kävijöitä testaamassa ampumataitoaan ja samalla vierailijat kyselivät reserviläistoiminnasta. Kuva: Raimo Ojala.

Lauantaina 2. joulukuuta 2017 oli
Nuolialan koulun oppilailla Pirkkalassa hieman erilainen koulupäivä. Tällä
kertaa mukana päivää järjestämässä olivat Nuolialan koulun aloitteesta Pirkkalan reserviläisjärjestöt, Pirkkalan Reserviläiset ja Pirkkalan Reserviupseerit,
sekä Kokkovuoren haulikkoampumakeskus.
Reserviläiset ja Kokkovuoren haulikkoampumakeskus järjestivät koulun 3.-

6. luokkalaisille eli noin 400 oppilaalle
ja opettajalle toiminnallisia rasteja. Rasteilla tutustuttiin majoitus- ja taisteluvarusteisiin sekä harjoiteltiin tarkkuusammuntaa laseraseilla. Oppilaiden ja
opettajien innostuksesta ja mielenkiinnosta päätellen tapahtuma oli varsin onnistunut.
Janne Kivinen
puheenjohtaja
Pirkkalan Reserviupseerikerho ry
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Komea Hämeen Eskadroonan
ratsuosasto ihastutti kaupungin
asukkaita Kangasalan keskustassa. Ratsuosastoa johti kapteeni res. Janne Kurkinen.
Eturivissä keskellä ratsastaa
puheen pitänyt yliluutnantti
Melissa Huntus.

XXIX HAGELLUS
26.-27.5.2018

Kavioiden kopsetta Kangasalla
Jo useana vuonna, toisena joulupäivänä automme nokka on kääntynyt kohti Kangasalan keskustaa, jossa pääsemme ihailemaan Hämeen Eskadroonan perinneratsuosaston ratsukoita suomenhevosineen, miekkoineen
ja luurankotakkeineen. Ratsuosasto suorittaa tapaninpäivänä perinteisen kunniakäynnin Kangasalan kirkkoa vastapäätä olevalle Suojeluskunta- ja Lotta Svärd
muistokivelle. Kiven paikalla on aikanaan sijainnut
Kangasalan Suojeluskuntatalo. Vuosina 1917–1944
talossa toimivat Kangasalan Suojeluskunta- ja Lotta
Svärd -järjestöt.
Suojeluskunnan perinteitä ylläpitävällä Tapaninratsastus -tapahtumalla halutaan kunnioittaa suojeluskuntien itsenäisyytemme aamunkoitossa aloittamaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä, sekä kiittää niitä miehiä
ja naisia, jotka työllään ja uhrauksillaan turvasivat rakkaan isänmaamme vapauden.
Vuonna 2017 Hämeen Eskadroonan teemana olivat erityisesti lotat. Puheen Pro Patria kiven vieressä
piti ratsailta yliluutnantti Melissa Huntus Panssariprikaatista. Puheessaan hän vertasi kuvaavasti ja koskettavasti lottien työtä omaan työhönsä varusmiesten
parissa. Huntus totesi puheessaan, ”Hyvä lotta, kun
minä annan varusmiehelle palautteen suorituksesta,
sinä olisit antanut hänelle rohkaisevan katseen ennen
rintamalle lähtöä. Kun minä käsken taistelijaa harjoittelemaan ampuma-asentoa vielä kerran, sinä olisit sitonut hänen haavansa. Kun minä opetan heitä

nousemaan panssarivaunuun ja sieltä pois, sinä olisit
kantanut heitä kenttäsairaalaan, nostanut paareille,
leikkauspöydälle ja vuoteeseen. Kun minä kirjoitan
raporttia harjoituksesta, sinä olisit kirjoittanut jonkun sanelemana kirjettä kotiin, jonkun sellaisen, joka
ei itse siihen enää pystynyt. Kun minä laitan palvelustodistusta kirjekuoreen, sinä olisit laittanut kuoreen
jonkun kellon, valokuvan, sormuksen ja ehkä lompakon. Nuo sinun lähettämäsi palvelustodistukset ovat
meidän vapautemme hinta. Olette osa maamme historiaa ilman teitä meillä ei olisi tätä päivää tällaisena.
Toivon, että voin tehdä asiat niin, että voisitte olla
minusta ylpeitä. Minulle te olette sankareita. Teitä ei
saa unohtaa, te olette tarina ilosta uskosta ja työstä.
Minulle teidän tarinanne on tarina suomalaisesta naisesta ja sotilaasta. Minulle suurin kunnia olisi tulla
teidän kaltaiseksenne”.
Yliluutnantti Huntuksen puheen jälkeen Suojeluskunta- ja Lotta Svärd kivelle laskettiin perinteinen
havutervehdys. Ratsuosasto ei tällä kertaa suorittanut
kunniakäyntiä Suojeluskuntien tallille, sillä sitä siirretään parhaillaan uuteen paikkaan rakennettavien asuintalojen tieltä. Sen sijaan tervehdyskäynti tehtiin kapteeni res. Janne Kurkisen johdolla Jalmarin Kodolle,
jossa toivotettiin hyvää joulua palvelutalon asukkaille
ja erityisesti veteraaneille ja lotille.

Järjestyksessään jo 29. Hagellus, perinteinen
sissi- ja erätaitokilpailu, kisataan Osatun kämpän
maastossa Orivedellä toukokuun lopulla. Hagellus on rentomielinen kilpailu, jossa totta kai myös
riittää haasteita.
Kisan alkajaisiksi on luvassa monipuolinen ammunta radalla. Ampumarastilla on laaja valikoima
ampumalajeja (mm. ilma-aseet, 9mm pistooli, reserviläiskivääri, haulikko.) Kaikki aseet ovat järjestäjän puolesta. Tältä muutaman tunnin vievältä rastilta suunnataan metsäisemmille rasteille.
Luvassa on villiä menoa ja vaarallisia tilanteita
läpi päivän ja yön, rentoa yhdessäoloa unohtamatta. Sunnuntaina odottaa Osatun kämpällä
lämmin ruoka ja sauna erämaalammen rannassa.
Pistäkää selkään se varustus, jonka sissi tarvitsee yhden yön jotoksella. Teltta on makuasia.
Kisa on avoin kaikille reserviläisille. Ilmoittaudu
mukaan 2-3 hengen partiona, mukaan voit tulla
myös yksin ja järjestämme sinut mukaan johonkin partioon!
Lisätietoja kisasta ja ilmoittautumisesta löytyy
kevään mittaan Pirkanmaan Laskuvarjojääkärikillan sivuilta:
https://pirkanmaanlsvjk.yhdistysavain.fi
Tervetuloa perinteikkääseen erätaitokisaan.
Pirkanmaan Laskuvarjojääkärikilta ry

Sirkka Ojala
Olemme käsitelleet teidän asiallisen pyynnön maanpuolustushenkisestä koulutusviikonlopusta
Pirkkalan tukikohdassa. Lopullinen toteutuminen olisi ollut 24.- 26.8.2018. Valitettavasti emme
kykene tukemaan ideoimaanne tapahtumaa lennoston prioriteettitehtävien toteuttamiseen
vedoten. Lennostomme resurssit ja toiminta on viety kuluvana vuonna tulostavoitteiden mukaisesti
äärimmilleen ja meidän on vaikea reagoida niin taloudellisten kuin henkilöstöresurssien valossa
uusiin tehtäviin. Uusia tehtäviä toki syntyy ja käsketään jatkuvasti, mutta niissäkin ilmapuolustuksen
kehittäminen ja suorituskyvyn ylläpito ovat priorisoinnin kärjessä.

Kyseinen tapahtuma olisi ollut merkityksellinen maanpuolustushengen kannalta, jonka edistäminen
koetaan myös meillä tärkeäksi. Toivon teidän löytävän korvaavan tavan suunnitellun
koulutustapahtuman toteuttamiseksi. Olemme jatkossakin avoimia vastaavanlaisille esityksille ja
pyydämmekin teitä nostamaan ne esille mahdollisimman nopeasti. Vuoden 2019 osalta uudet
tarpeet on hyvä tuoda neuvottelupöydälle kevään aikana.

Yhteistyöterveisin: Henry

Ratsuosasto kävi tervehtimässä myös Jalmarin Kodon asukkaita. Kurkisen Vivahde-hevosen pehmeää turpaa silittelee
Ilma Lahti. Vivahde-tamma on Suomenhevonen ja sen esi-isillä on ollut tärkeä rooli viime sodissamme.

Pirkan Viesti 1

2018

Kustannustehokas
ja helppo tapa
ruokkia suurikin
ihmisjoukko
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Kilpailukutsu
Pirkanmaan reservipiirien
ampumamestaruuskilpailut 2018
PERINNEASE
SASTAMALA, MATINSUON RATA LAUANTAINA 24.3.2018 klo 9
RESUL SÄÄNTÖJEN MUKAAN. Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).
Perinnekivääri 100m 15lks makuu+15lks pysty
Perinnekivääri kenttäammunta 150m 10 ls ma + 10ls py
Perinnepistooli 50m 30lks.
SOVELLETTUJEN SÄÄNTÖJEN MUKAAN.
Perinnepistooli ”lyhyt” koulu 25m. Ennen v 45, mahduttava tarkastus laatikkoon (alle 18cm).
Perinnekiikarikivääri 150m 10lks kaiken maailman sotilasmallit, ennen v45 kertatuli tai itselataava
kertatuli. Jalka sotilaskelpoinen. Kiikari suurennus ammuttaessa max 7, teknisesti max 9x.
Ei elektroniikkaa, valaistua ristikkoa, valopistettä. Ei parallaksi säätöä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai
sähköpostilla misal(at)jippii.fi. Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 17.3.2018 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
SASTAMALA, MATINSUON RATA LAUANTAINA 14.4.2018 klo 9
RESUL SÄÄNTÖJEN MUKAAN. Perinnekivääri (sääntö 4.1.A), perinnepistooli (sääntö 4.2.A).
Perinnekivääri 150m 15 +15 ls makuu (simuloitu 300m)
Perinnekivääri 150m 3-asent. 10+10+10 ls.
Perinnepistooli koulu 25m 30 ls
Perinnepistooli kuvio (”kaksintaistelu”) 25m 15+15 ls.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai
sähköpostilla misal(at)jippii.fi Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 7.4.2018 mennessä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
KIVÄÄRIN KENTTÄAMMUNTA
LEMPÄÄLÄ, SAT.LENNOSTON RATA KESKIVIIKKONA 16.5. 2018 klo 17 ja 18 KENTTÄ ja klo 19
Kenttäammunta: ResUL:n sääntöjen mukainen ase ja toisena optinen tähtäin ja
kolmantena itselataavat. ResUL:n sääntöjen mukainen ase. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Oiva Kuhlman p. 050 3633787 tai sähköpostilla oikku.kuhlman(at)gmail.com
yhdistyksittäin 10.5. 2018 mennessä.
RESERVILÄISAMMUNTA (palvelusase)
SASTAMALA, MATINSUON RATA LAUANTAINA 28.4.2018 klo 9.
Lajit: RESUL:n sääntöjen mukaiset PA 1, PA 2, PA 3 ja PA 4.
Sääntöjen mukaan kaikki ampuvat samassa sarjassa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla: misal(at)jippii.fi Ilmoittautumiset yhdistyksittäin
21.4.2018 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
PIENOISPISTOOLIN KEVÄTAMMUNNAT (ei mestaruuskilpailu)
TORSTAINA 3.5.2018 KLO 18 AITOVUORI
30ls pikaosio + 3x10ls res.pika-ammunta. Ilmoittautumiset kilpailupaikalla.
Osallistumismaksu 10 euroa, maksettava kilpailupaikalla.
PISTOOLILAJIT
LAUANTAINA 9.6.2018 klo 9.00 ISOPISTOOLI, 11.00 PIENOISPISTOOLI JA 14.00 PIKA
Kilpailupaikka ilmoitetaan toukokuun aikana, seuraa nettisivuja.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Juha Moijanen p. 0500 625246 tai sähköpostilla:
juha.moijanen(at)pp.inet.fi yhdistyksittäin 1.6.2018 mennessä
PIENOISKIVÄÄRILAJIT
SUNNUNTAINA 10.6.2018 AITOVUORI ALK. KLO 11.00 VAHVISTETAAN MYÖHEMMIN
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Vesa Valkama p. 050 5514265 tai sähköpostilla:
vesa.valkama(at)pp.inet.fi yhdistyksittäin 3.6.2018 mennessä
KAKSOISHIRVI
SASTAMALA, MATINSUON RATA LAUANTAINA 14.7.2018 klo 9.00
Lajit: kertatuliase ja itselataava. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Saarela p. 0400 356071 tai
sähköpostilla mika.i.saarela(at)gmail.com yhdistyksittäin 7.7.2018 mennessä.
FP
Sastamala, Matinsuon rata lauantaina 14.7.2018 kaksoishirven jälkeen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla misal(at)jippii.fi
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 7.7.2018 mennessä.
SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA
SASTAMALA, MATINSUON RATA LAUANTAINA 15.9.2018 klo 10.
Palveluskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen vakiokuntoinen
pistooli cal vähintään 7.65 ja enintään 12mm. Liipaisinvastus min 1kg.
Lajin säännöt: www.vamres.fi/ampumatoiminta/uusien-ja-itsekehitettyjen-lajien-sääntöjä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla: misal(at)jippii.fi
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 8.9.2018 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY

KUTSUU NAISET MUKAAN TOIMINTAAN:
NAISTEN VALMIUSLIITTO
KATARINA 2018 -HARJOITUS 20.–22.4.2018, DRAGSVIK
Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille.
Siihen voi osallistua ilman ennakkotaitoja
eikä osallistuminen edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.
Harjoituksen tavoitevahvuus on noin 350 naista. Toiminta ei ole sotilaallista.
Harjoitus koostuu kymmenestä kurssista, joista osallistuja valitsee yhden.
Kurssit ovat:
1. Informaatiovaikuttaminen
2. Maasto- ja luonnonmuonakurssi
3. Liikenneturvallisuus ja puolustusvoimien B-ajolupa
4. Tosielämän ensiapu
5. Katuturvallisuus
6. Suomalainen nainen maanpuolustajana
7. Turvallisesti vesillä
8. Bemötande av kris
9. Kouluttaja- ja kurssinjohtajakoulutus
10. Verksamheten på soldathemmet och i terrängen
TURVALLISUUSTAIDOT KUULUVAT KAIKILLE NAISILLE!
Naisten Valmiusliiton Harjoitus, lisätietoja: www.naistenvalmiusliitto.fi
Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautuminen päättyy to 15.3.2018 klo 15.
Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä:

http://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/kevaan-nasta-harjoitus-katarina/
LIIKKUVAT RESERVILÄISNAISET
Likkojen lenkki Tampereella Pyynikillä 19.5.2018
Ilmoittaudu Tampereen seudun reserviläisnaisten joukkueeseen 20.3.2018 mennessä: anneleena.rapo@gmail.com tai 040 588 4721. Anne-Leenalta voit tiedustella kaikkea mahdollista lenkkiin liittyen. Lähde reippaiden reserviläisnaisten matkaan liikkumaan, viihtymään ja toisemme seurasta nauttimaan.
http://www.likkojenlenkki.fi/tampere/
AVOIMET TSRN:N HALLITUKSEN KOKOUKSET
Tampereen Seudun Reserviläisnaisten hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille
yhdistyksen jäsenille. Tule rohkeasti mukaan.
Seuraavat kokoukset ovat: 6.3., 3.4., 8.5. ja 5.6. klo 18
Reserviläispiirien toimistolla Väinölänkatu 2.
KOTISIVUT JA FACEBOOK
Ajankohtaiset toiminnan päivitykset löydät kotisivuiltamme ja Facebookista.

TULEVIA VIESTILLISIÄ
TAPAHTUMIA 2018
25.3. ...... viestiharjoitukseen
tutustuminen, Häme.
21.4. ...... sotilasradiopäivä, Kouvola.
26.5. ...... Radiomuseon rompetori,
Petäjävesi.
28.5. ...... Viestimies-kilpailu, Pirkanmaa.
4.6. ........ Perinneradiotapahtuma PRT26.
elokuu ... Viestimiespäivät Pohjanmaalla
6.12 ....... Perinneradiotapahtuma PRT27.

Pirkan Viesti
myös Facebookissa ja
Instagramissa!

Käy tykkäämässä!

kokouskutsut

RESERVILÄISKIVÄÄRIN 3 ASENTO
SASTAMALA, MATINSUON RATA LAUANTAINA 15.9.2018 klo 10.
Palveluskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen vakiokuntoinen kivääri.
Lajin säännöt: www.vamres.fi/ampumatoiminta/uusien-ja-itsekehitettyjen-lajien-sääntöjä.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Mika Salovaara p. 050 3856288 tai sähköpostilla: misal(at)jippii.fi
lmoittautumiset yhdistyksittäin 8.9.2018 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muistakaa ilmoittautua annettuihin määräaikoihin mennessä!
Osallistumismaksut henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa on 15 euroa per laji.
Kisapaikalla ilmoittautuminen +5 eur / laji. Mestaruuskilpailut ovat samalla karsinta
RUL/Reserviläisliiton sekä RESUL:n mestaruuskilpailuihin.
HUOM! Mitalit jaetaan heti kisapäivän päätteeksi, eikä niitä toimiteta jälkikäteen!

TERVETULOA KILPAILEMAAN!
Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunta

PIRKKALAN RESERVILÄISET RY JA
PIRKKALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET
pidetään keskiviikkona 11.4.2018 klo 18.00
Ravintola Bufferissa
osoite: Vaittintie 95, Pirkkala

Tervetuloa!

Hallitukset.
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kokouskutsut

TAMPEREEN RESERVILÄISET RY

Kokouskutsu

KEVÄTKOKOUS
järjestetään 24.4.2018 alkaen klo 17.30.

MAANPUOLUSTUSJUHLA ja
PIRKANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N
PIRKANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY:N
MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON
PIRKANMAAN PIIRI RY:N

PAIKKANA Tampereen kaupungin keskusvirastotalo,
Aleksis Kiven katu 14 - 16 C, Tampere.
Esillä Tampereen Reserviläiset ry:n sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi
Tampereen Reserviläiset ry:n tukirahaston perustaminen.
Apulaispormestari Aleksi Jäntti kertoo ennen kokousta aiheesta:
Tampere ja kaupunkikehityksen tulevaisuuden näkymät.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET
PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA
28.3.2018 KLO 17–20.30

Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Kangasala-talossa
Kuohunharjuntie 6, Kangasala

Tampereen Reserviläiset ry

Johtokunta

_______________________________________
Kokoustarjoilun vuoksi pyydetään ilmoittautumaan
yhdistyksen toimistoon 20.4.2018 mennessä
puhelimitse 044 512 4477 tai sähköpostilla
toimisto@tampereenreservilaiset.fi
Kokoukseen osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista.

LEMPÄÄLÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
14.3.2018 klo 18.00

Maanpuolustusjuhlan ohjelma:
Ilmavoimien Soittokunta
Avaussanat
Puheenjohtaja Panu Maijala,
Kangasalan Reserviupseerikerho ry
Juhlapuhe
Ajankohtaista Puolustusvoimista
Everstiluutnantti Marko Alamäki,
Pirkanmaan aluetoimisto
Huomionosoitukset
Päätössanat
Puheenjohtaja Heikki Lahtinen
Kangasalan Reservinaliupseerit – Reserviläiset ry
Kahvitarjoilu klo 17.00–18.00
Maanpuolustusjuhla klo 18.00–19.20
Piirien kevätkokoukset klo 19.30–20.30
Kokouksissa käsitellään sääntöjen
määräämät kevätkokousasiat

Tervetuloa!

Kahvitarjoilu

Piirihallitukset
Järjestäjinä: Kangasalan Reserviupseerikerho ry,
Kangasalan Reservinaliupseerit – Reserviläiset ry ja
Maanpuolustusnaisten Liitto/Kangasalan osasto ry

TERVETULOA!

Paraati- tai tumma puku, kunniamerkit

Sääksjärven VPK:n tiloissa
Osoite: Varastotie 1, Lempäälä.

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTKOKOUKSET PIDETÄÄN
KESKIVIIKKONA 14.3.2018 klo 18.00 alkaen.
Ylöjärven Seurakuntakeskuksessa,
osoitteessa Kirkkotanhua 1, Ylöjärvi.
Kokouksen aluksi kahvitarjoilu 17.30 ja esitelmä.

Tervetuloa!

HÄMEENKYRÖN SEUDUN RESERVIUPSEERIKERHO RY
HÄMEENKYRÖN RESERVINALIUPSEERIT RY

Kevätkokoukset torstaina 15.3.2018 klo 18.00

VUOSIKOKOUS
Maanantaina 16.4.2018 klo 18.00
Pirkanmaan reservijärjestön toimistolla
Väinölänkatu 2, Tampere
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi
määräämät asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Pirkan Viesti 1

2018

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS JÄRJESTETÄÄN
TORSTAINA 22.3.2018 KLO 18.00
Siivikkalan maja
Vasamantie 238
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat
ja yhdistyksen sääntöjen tarkistaminen
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen
Yhteislähtö henkilöautoilla toimiston edestä
osoitteesta Väinölänkatu 2 klo 17.15 ja takaisin.
Ilmoittaudu yhteiskuljetuksiin
maanantaihin 19.3. mennessä
sähköpostilla: tamru@tampereenreserviupseerit.ﬁ
TERVETULOA

Hallitus

KANGASALAN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N
KANGASALAN RESERVINALIUPSEERIT
– RESERVILÄISET RY:N
sääntömääräiset kevätkokoukset
pidetään tiistaina 20.3.2018 klo 17.30 alkaen
Kangasalan lukiolla os. Finnentie 42
Ohjelma:
17.30 kahvit
18.00 kokousesitelmä, jonka jälkeen
yhdistysten kevätkokoukset
Kokousesitelmän pitää kapt res Panu Maijala,
aiheenaan ”Valmiuden kohottaminen Pirkanmaalla”.

Tervetuloa !
Kangasalan Reserviupseerikerho ry
Kangasalan Reservinaliupseerit – Reserviläiset ry

Kokoustiloilla, osoite: Härkikuja 6, Hämeenkyrö

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Esitelmä ja kahvit

Tervetuloa!

Hallitukset.

Ylöjärven Reservinaliupseerit ry
Ylöjärven Reserviupseerit ry
Ylöjärven Maanpuolustusnaiset ry

Pirkanmaan Maanpuolustuksen
Tuki PMT ry:n

TAMPEREEN RESERVIUPSEERIT RY

TAMPEREEN SEUDUN RESERVILÄISNAISET RY

IKAALISTEN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N,
IKAALISTEN RESERVILÄISET RY:N
JA IKAALISTEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄTVUOSIKOKOUKSET
pidetään IKATA:n Altin Salissa
torstaina 22.03.2018 klo 18:00.
Puolustusvoimien tervehdys ja luento:
Everstiluutnantti Petri Majuri.
Kahvitarjoilu!
Kokouksissa käsitellään sääntöjen
kevätvuosikokouksille määräämät asiat.

Hallitukset

KEVÄTKOKOUS
10.4.2018 KLO 18.00
Pirkanmaan Reserviläisjärjestöjen toimiso,
Väinölänkatu 2, Tampere
Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle
sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen alussa Anu-Rohima Mylläri kertoo
SPR:n valmiudesta ja monikulttuurisuustyöstä.

Tervetuloa
Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry
Hallitus
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Kiitämme tuestanne!
Ikaalinen

Hammaslaboratorio Juhani Läykki
Ikaalisten-Parkanon Puhelin
Osakeyhtiö
Purso Oy Ikaalisten Sulatto

Kuru
Kurun Apteekki, Kauppatie 10

Lempäälä

Mouhijärvi

Mouhijärven Osuuspankki
Suodenniemi-Mouhijärvi
Mouhijärven Kumikorjaamo KY
Lammisen Autoliike Oy

Mäntän seutu

Tampere

Orivesi

Eräjärven Säästöpankki
Oriveden Sanomalehti Oy
Oriveden Seudun Osuuspankki
Kultajuvonen
Arkkitehtuuritoimisto Kangasniemi
Rauno Oy
Korja-Kumi Oy
Rautasoini Oy
Tampeeen MK-Isännöinti Oy

Pälkäne

Nordea
Mäntän Seudun Osuuspankki

Nokia

Niitty-Seppälän tila,
puh. 03-534 3381
Pälkäneen Kaluste Ky,
puh. 03-534 2474

Virrat
Hämeen Kuljetus Oy
Jita Oy

Ruovesi
Ruoveden Apteekki
Ruoveden Autopaja Oy
Ruoveden Sorajaloste
Laurilan Lomamökit,
www.saunalahti.fi/hein
puh. 03 375 0147
Lempäälän Kodinkonehalli Oy,
puh. 375 1500
Lempäälän Vesilahden Sanomat
Lundán Ky, Auto- ja konevuokraamo,
tilausajot

Suomen Kukkatarvike Oy
Metallitie 4, 33470 Ylöjärvi
Ylöjärven Uutiset

Sahalahti
Ojan Taksit

www.pirkanviesti.fi

Kysymykset laati eversti Leo Ukkonen

Vastaukset sivulla 20

Ylöjärvi

Kotiin tai

Tiedätkö?

lahjaksi

Leijona heijastin
Edullinen. Kotimainen ja
hyvälaatuinen. Kirkas
heijastuspinta.

Lisää tuotteita:

Ajankohtaisia maanpuolustuskysymyksiä laidasta laitaan

2 kpl

pirkanviesti.fi

1. Kuka valittiin tammikuussa vuoden 2017
sotilasurheilijaksi??
2. Kuinka monta vuotta Maanpuolustuskorkeakoulu
täytti tammikuussa?
3. Millä paikkakunnalla pidetään seuraava Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen
paraati?
4. Kuka on Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) puheenjohtaja?
5. Kuinka monella paikkakunnalla Puolustusvoimat
100 -kesäkiertue vierailee ensi kesänä?
6. Mistä maasta on hankittu ilmavoimiemme Vinkakoulukonekaluston korvaava Grob-kalusto?
7. Mitä ajoneuvoja ovat Misut, joita Puolustusvoimat
on päättänyt ostaa koe-erän?

Teräspikarit
nahkakotelossa

19€

Pikareissa kultainen leijonalogo.
(kotelossa 4 pikaria)

5€

Eko-olkalaukku
Valmistettu nykyaikaisesti
kierrätysmateriaalista.
Laukkuun mahtuu
A4-kokoinen kansio!
ESTOLaukun vasemmassa K SIKKI
O
alakulmassa harmaalla SU
painettuna teksti:
www.pirkanviesti.fi

5€

Leijonavyö

Pyöreä taskumatti

Nahkainen laadukas kääntövyö.
Sopii myös naisille.
(musta/viininpunainen)

Ikkunalla.
Ruostumatonta
terästä,
leijonalogo
kaiverrettuna.

si erä
Nyt uu ljella!
s
a
lt
ku o

25€
Ostamalla
O
st
ll PMT:n
PM
P
jäse
jäsentuotteita tuet vapaaehtoista
maanpuolustustyötä..
maanpuolustustyötä

20€

Adressit
esssit
Onnitteluadressit
luaadressit
- RUL jaa RES
R
Suruadressit

8€

/kpl

Pirkanmaan maanpuolustuksen Tuki PMT
MT ry

Väinölänkatu 2, 33100 Tampere. Toimisto avoinna: ma-to klo 9-14
Toimiston ollessa suljettuna, ota yhteyttä: Mariitta Hurme puh. 050 517 5606.

www.pirkanviesti.fi

aineistoposti: pirkanviesti@gmail.com
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Kiitämme tuestanne!
• Puiset vientipakkaukset
• Siltanosturit yht. 60tn
• Pakkaussuunnittelu
• Pakkauspalvelu omissa
• Konttien pakkaus ja lastaus
ja asiakkaan tiloissa
• Varastointi
P. (03) 3123 5200, Fax (03) 374 8312, Salomaantie 99, 37500 Lempäälä
www.pplogistiikka.ﬁ

Virrat, Toijala, Nurmo ja Pirkkala
www.memar.ﬁ

Hammaspyörät
Vaihteistot

www.katsa.fi

Asianajotoimisto Klingendahl Oy
www.klingendahl.com
Sotilas- ja
virkapukujen
toimittaja.

Ravintola Finlaysonin Palatsi

Kangasala Tampere Lahti Tuusula

www.finlaysoninpalatsi.com
0400 219 530

www.imagewear.eu

Myös
reserviläisille.

Sade-, sulamis- ja jätevesijärjestelmät

www.jita.fi

Kiitämme
tukijoitamme!
KMVTurvapalvelut Oy

-Mänttä
-Vilppula
-Keuruu
-Orivesi
-Ruovesi
-Virrat

KMV-Turvapalvelut Oy, Rinnepolku 3, 35820 Mänttä
Puh. (03) 488 3900 toimisto, (03) 476 4303 hälytyskeskus
www.kmvoy.fi

Asianajotoimisto Merilampi Oy
www.merilampi.com

Kiitämme
tukijoitamme!

Hämeenkatu 15 B, 33100 Tampere
puh. (03) 3123 5100, faksi (03) 3123 5121
www.tempolaw.fi

Kiitämme
tukijoitamme!

www.are.fi
Pirkan Viesti 1

2018
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Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme tuestanne!
SAL-product Oy
Tampere, Finland
Tel. +358 3 253 0011
www.salproduct.com Fax. +358 3 253 0055

BETONITEOLISUUDEN MUOTIT JA LAITTEET

Kiitämme
tukijoitamme!

ympäristölle ystävällinen
tapa lämmittää
– jo yli 50 vuotta

LAATUKATTILA OY
Puh. 03 214 1411 Fax 03 212 1528 www.laka.ﬁ

Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Kiitämme
tukijoitamme!

Puh. 2606 500
www.rentcentertampere.fi

Kiitämme
tukijoitamme!
• avainpesät, ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet, oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut, korjaukset
• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat • räätälöidyt metallityöt

Puh. 03 375 3225
Lempääläntie 21, Tampere
(Koivistonkylän Prisman kiinteistö)

www.lukkoluket.ﬁ

Tampere
Liike- ja mainoslahjat
Yritystekstiilit
(03) 3138 0800, markkinointi@halftime.fi

HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRI

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

Kiitämme
tukijoitamme!

Jussi Haavisto, rak.ins
www.thaavisto.fi

Kiitämme
tukijoitamme!
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Kiitämme tuestanne!
Tilintarkastus ja
asiantuntijapalvelut
KPMG Wideri Oy Ab
KHT-yhteisö
Kauppakatu 6, 33210 Tampere
Vaihde (03) 254 8000
Fax (03) 223 6594
etunimi.sukunimi@kpmg.ﬁ

Kiitämme
tukijoitamme!

Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd. puh. 03 358 760 fax: 03 368 4311
Turkkirata 10 33960 Pirkkala www.voitelukeskus.com

www.kayttolukko.ﬁ | info@kayttolukko.ﬁ

Turvesuonkatu 16, 33400 Tampere
Puh. +358 3 346 5566, fax +358 3 346 5245
www.lielahdenautokeskus.fi

www.hyxal.ﬁ

www.tuulilasimyynƟ.fi

TOAS tukirenkaaseen!
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS on yksi tuoreimmista PMT:n tukirenkaan jäsenyhteisöistä. TOASin toiminnan
päätarkoitus on päätoimisten
opiskelijoiden vuokra-asuntojen saamisesta huolehtiminen.
Vuonna 1959 perustettu asuntosäätiö onkin merkittävä tekijä
Tampereen asuntomarkkinoilla noin 6 000 asunnollaan ja
noin 10 000 asuntopaikallaan.
TOAS ei jaa tulostaan tai mahdollisesta arvonnoususta saatavaa tuottoa ulos säätiöstä, vaan
käyttää ylijäämänsä säätiön toiminnan kehittämiseen ja uusien asuntojen rakentamiseen.
TOAS haluaa toimia edelläkävijänä uusien asumiseen liittyvien palvelujen kehittämisessä. Toiminnan tavoitteena on
opiskelijoiden elämän ja asumisen helpottaminen. Esimerkiksi
opiskelijan maksamaan vuokraan sisältyvät vesi, sähkö, sauna, talopesula sekä laajakaistayhteydet. Opiskelijan ei tarvitse

Kunnian päivät – talvisota
lapsille väritettävin kuvin

siis miettiä erillisten sopimusten solmimista. Tästä huolimatta vapaiden markkinoiden keskivuokra Tampereella
on noin 20 % korkeampi kuin
TOASin keskivuokra. Opiskelija asuu siis edullisesti ja vaivattomasti TOAS:lla.
TOASin asunnoissa voivat
asua Tampereella peruskoulun
jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevat päätoimiset opiskelijat, sekä heidän perheensä. Esimerkiksi tällä hetkellä TOAS
tarjoaa asunnon noin neljäsosalle tamperelaisista korkeakouluopiskelijoista. Asumisoikeus säilyy vielä yhden vuoden
valmistumisen jälkeen.
Jarno Lahtinen

myös Facebookissa
ja Instagramissa!

www.pirkanviesti.fi, aineisto: pirkanviesti@gmail.com
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Tekijät: Juha Harju ja Antti Sirkkala
Nidottu, 56 sivua
Mustavalko, A4
Julkaistu: 2017
ISBN 978-952-93-9938-3
Kirjan 25 aukeamalla käydään läpi Suomen
talvisotaan liittyviä tapahtumia. Kirja on a4
kokoinen ja aukeaman täyttää sivun mittainen
selkeästi kerrottu tarina sekä toisella sivulla tähän liittyvä väritettävä piirros. Kirjan tekijöinä ovat Jämsäläinen historian harrastaja Antti
Sirkkala sekä kuvituksen tehnyt turkulainen
sarjakuvapiirtäjä Juha Harju.
Tekijöiden tavoitteena on, että lapset oppivat talvisodan historiaa värityskirjan kautta.
Kirjaan on valittu talvisodan ratkaisuhetkiä,
merkkihenkilöitä ja muita ajalle tyypillisiä tapahtumia.
Kuvituksen yhteydessä olevissa teksteissä on
nimenomaan lapset otettu huomioon, mutta
asiasisältö kiinnostaa varmasti myös aikuista
lukijaa.
Värityskirja kertoo tarinoita, jotka etenevät kronologisessa järjestyksessä sodan alusta
aina sen loppuun asti. Tarinat alkavat syksystä
1939 ja päättyvät maaliskuuhun 1940, jolloin
talvisota päättyi. Tekijöiden ajatuksena on ollut, että aikuiset lukevat ja värittävät tätä kirjaa yhdessä lastensa kanssa.
Tekemisen kautta Suomen historian kannalta merkittävän tapahtumaketjun vaiheet tule-

vat tutummaksi ja antavat kipinää laajempaankin Suomen historiaan tutustumiseen.
Värityskirjaa voi tilata kustantajalta:
Antti Sirkkala, sirkkala@kontrolli.fi
Raimo Ojala
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Kurssilaiset ryhmäkuvassa onnistuneen kurssiviikonlopun päätteeksi. Taustalla lumikammi.
Kuva: Tero Ahtee.

Talvitaidot-kurssi järjestettiin
pakkasen paukkuessa
etukäteistietoa saatiinkin pakkassaappaat eikä tarvinnut kikkailla kesäkumisaappailla -18 asteessa säässä ja 30 sentin
lumihangessa.
Reservipiirien Maastotoimikunnalta
lainattin taas tarpeellisia maastovarusteita; muun muassa 6+8 lumilapiota, 4+4
laavukangasta ja 12 kevytpressua. Niistä

Kurssilaiset rakensivat metsään erilaisia majoitteita. Muutama uskaltautui viettämään
myös yönsä metsän keskellä pakkasesta huolimatta. Kuva: Sirkka Ojala.

Järjestäjä
Pirkkalan Reserviläiset Ry järjestävät Reserviläisten SMpilkkikilpailut Pirkkalan vähäjärvellä.
Kilpailupaikka
Kilpailukeskus sijaitsee vapaa-aikatalolla järven välittömässä läheisyydessä; osoitteessa Koulutie 9, Pirkkala. Ajoneuvot voi pysäköidä vapaa-aikatalon pysäköintialueelle.

saivat kaikki halukkaat tehdä omia majoitteitaan.
Ennen maastoon lähtöä kurssilaisille
jaettiin perusvarustus; karttakopio alueesta, puukko, ensiside, tulitikkuaski muovipussissa, kolme sytytyspalaa muovipussissa ja kemiallinen valopuikko (kiilu).
Pakkasen kiristyessä kolme urhoollista,

Tero Ahtee

Kouluttaja Tero Ahtee esitteli uutta innovaatiota, jonka toimivuutta testattiin kurssilla. Testauksessa olivat nimittäin pihavalot, joiden hohteessa oma majoite löytyy myös säkkipimeässä metsässä. Joulun jälkeen loput valosarjat myydään isolla alennuksella ja patterit
kestävät pitkään pakkasessakin, vinkkasi Tensu. Kuva: Sirkka Ojala

Kilpailuaika
10.00-14.00 Siirtymät alussa ja lopussa 10 min (0950-1410)
Kilpailukala
Ahven
Sarjat
Naiset, Naiset 55v, Miehet, Miehet 55v, Miehet 65v
Joukkueet: Naiset, Miehet ja joukkueessa 3 kilpailijaa.
Joukkueet on nimettävä etukäteen.
(HUOM! Joukkueen muodostavat yhdistykset)
Ilmoittautumiset
Viimeistään 2.3.2018 mennessä osoitteeseen:
pirkkalanreservilaiset@outlook.com
Osallistumismaksut
Henkilökohtainen 15€ ja joukkuemaksu 30€. Jälki-ilmoittautumisen lisämaksu 10€. Osallistumismaksut on maksettava
viimeistään 2.3.2018 mennessä Pirkkalan Reserviläiset Ry:n
tilille FI93 5730 7340 0541 48
Viesti: RESPILKKI2018
Kuitti oltava mukana kilpailukortteja lunastettaessa!

Vastaukset

Ilmaston lämpenemisestä ei ollut tietoakaan, kun helmikuun ensimmäisenä
viikonloppuna 21 kurssilaista ja 5 kouluttajaa vietti kaksi yötä Pirkkalassa Satakunnan lennoston takamaastossa opetellen ja harjoitellen talvista mukavuutta.
Logistiikkaongelmien takia ei saatu
lainkaan suksia käyttöön, mutta vastoin

kokeneempaa kurssilaista vietti yöt metsässä testaten omia varusteitaan, kahden
paksunahkaisen kouluttajan lisäksi. Aamun valjettua tutkittiin koko porukalla majoitteet ja kuultiin kokemukset.
Riippumatossakin kannattaa olla paksu ja iso makuualusta, vaikkei ollakaan
maan kanssa kosketuksissa. Liian tiivis
eli umpinainen majoite kerää kosteutta
sisäänsä (lämmön ohella), yläkulmissa
kannattaa olla vaikkapa nyrkin kokoiset
tuuletusaukot. Ulkomailla ovat suosiossa untuvaiset töppöset, joita voi pitää jaloissa makuupussin sisällä.
Talvella oleellista on pitää termospullossa koko ajan lämmintä vettä; illalla
kuumaa vettä termos täyteen (yöllä ja
aamulla on mukavaa hörpätä lämmintä),
ja aamulla taas päivän taukoja varten (ei
tarvitse aina alkaa keittämään).
Talvitaidot onkin oivallinen tilaisuus
kokeilla hallitusti omia maastovarusteitaan kylmänä vuodenaikana. Mikäli ei
ole aiemmin retkeillyt talvella, on puolijoukkueteltta riittävä majoite. Seuraavalla kerralla voikin ehkä jo yöpyä laavussa
tulilla. Suomen luonnossa ei ole mitään
hätää, jos vain saa tulet tehtyä. Muut lisukkeet ovat sitten mukavuuskysymys.
Kintsi eli lumikammi eli lumimaja
tehtiin lauantaina, ja siellä yöpyi kolme
kurssilaista. Sisälämpötila oli mittarin
mukaan -2 astetta.
Pirkanmaalaiseen laiskaan tyyliin leirissä paloi yksi nuotio, jossa oli kolmijalalla koko ajan saatavilla lämmintä tai
kuumaa vettä lumesta sulatettuna. Näin
säästetään keittimien polttoainetta sekä
puhdasta vettä.
Lisäyllätyksenä sunnuntaina SUOJK:n
sauna oli lämmin, minkä johdosta vilpitön ihmettelymme, ja nöyrä kiitos.

Tiesitkö että?
(Kysymykset sivulla 16)
1. Kersantti Ristomatti
Hakola
2. 25 vuotta
3. Seinäjoella
4. Kansanedustaja Sofia
Vikman (kok.)
5. 16 paikkakunnalla
6. Iso-Britanniasta
7. Miinasuojattuja maastokuorma-autoja

